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బా బో య, ట.వి! 
"అనగనగా  వెంకట్పురం  అని  ఒక  ఊరు  ఉండేదట.  అద్ 
పూరవకాల్ంలో  పచచని పంటల్తో హాయిగా ఉండేదట.  ఈ 
కాల్ంలోనతై్  ఎన్ని  కొత్తవి  కనిపెట్టురట  వాళ్ళుళ-  రేడియ, 

టవి, బైక, కార మొదలైనవి. అయిత్ ఆ వూళ్ళ చాలామంద్ 
ముఖ్యంగా  టవి  వల్ల  చెడిపోయినారట-  ఎలాలగ  అంట,  ఆ 
ఊళ్ళ  రవి అనే పిల్లవాడు ఒకడు ఉండేవాడు.  ఆ బాల్ుడికి 
మంచి  విజ్ఞానం  ఉంద్.  ఇషటుంగా  చదువుకునేవాడు;  చకకగా 
మంచి  మారుకల్ు  తెచుచకునేవాడు  (-ఇవనీని  వాళ్ళల  ఇంటకి 
ట.వి.  రాకముందే).  వాళ్ళల  ఇంటకి  మరి  ట.వి.  ఎలా 
వచిచందంట,  రవికి  ఒక  చినని  త్ముమడు  ఉనానిడు-శివ.   ఆ 
శివకు ఒక స్నిహిత్ుడు ఉనానిడు.  వాడి పేరు రాము.  రాము 
వాళ్ళళ ఇంట్ల ట.వి. ఉంద్.  రోజూ శివకు త్ను ఇషటుంగా చూస్ 
ట.వి.పోరిగారిముల్ గురించి చెబ్ుత్ుండేవాడు.  శివకు కూడా 
వాటని  చూడాల్ని  ఒక  కోరిక  కల్గింద్.   వాళ్ళళ  నాననిమీద 
ఎంతో  ఒతితడి  పెట్టుడు.   చివరికి  వాళ్ళల  ఇంటకి  ట.వి.  రాక 
త్పపలేదు.  శివ త్న మిత్ురిడు రాము చెపిపన పోరిగారింల్ు  చూసూతండేవాడు. కరమంగా రవికి కూడా 
ఆ  వాయధి  సోకింద్.   వెంటనే  త్న  చదువు  పోయింద్!  రాత్ురిల్ు  పననిండు  గంటల్వరకు  ట.వి. 

చూడటం,  ఉదయం  లేట్  గా  లేవడం,  సోమరిలాగా  త్యారు  కావటం!  చూసూతండగానే  రవికి 
పరీకల్లో  మారుకల్ు  త్గాగాయి.  వాళ్ళల  ఉపాధాయయుల్ు  అందరూ  ఆశచరయపోయారు:  అత్నిలో 
ఇంత్ మారుప రావటంతోఅందరూ అత్ని గురించి రకరకాల్ుగా ఊహించుకునానిరు. కొంత్మంద్ 
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వాడు  ఎకుకవగా  ఆడుత్ునానిడేమో  అనుకునేవాళ్ళుళ.   కొంత్మంద్  వాడు  ఎకుకవగా 
నిదరపోత్ునానిడేమో  అనుకునేవాళ్ళుళ.   కానీ  అసల్ు  విషయం  ఎవవరికీ  తెల్యదు-  త్ను  ట.వి. 

చూసుతనానిడని.  త్రువాత్ కొంత్కాలానికి రవి పూరితగా ట.వి.మాయలో పడిపోయాడు.  ట.వి.లో 
త్నకు  ఇషటుమైన  పోరిగారిం  రాకపోత్  ఏడేచ  పరిసిథతికి  వచాచడు.  చివరికి  వాళ్ళల  నానని  సమసయను  అరథం 
చేసుకొని, ట.వి.ని తీసుకెళ్ళ అమ్మశాడు.  'ట.వి. పోయింద్' అనే బాధ రవిని బాగా పీడించింద్, 

కొనానిళ్ళుళ. త్రావత్ వాడు దాని గురించి మరచిపోయి మళ్ళ హాయిగా త్న పాత్ ల్కణాల్కు తిరిగి  
వచాచడు.   ట.వి.  మనిషని  ఎనిని  పరిమాదాల్కు  గురిచేసుతందో  చెపపలేము"  అని  రాసుతనానిడు, 

కుంచనపల్ల అరవింద సూకల్ు నుండి  8 వ త్రగతి యగి! 

అమామనాననిల్ు  ట.వి.ల్ను  అమ్మస్త  పిల్లల్కు  దానిమీద  కోరిక  మరింత్  ఎకుకవెైపోయే  పరిమాదం 
లేదూ?  అందుకని,  ఈ  సమసయకు  అసల్ు  మందు  'అరథం  చేసుకోవటంలోనే'  ఉననిద్.  పరీకల్ు 
దగగారపడుత్ుననిై;  అందుకని  ట.వి.  చూస్  అల్వాటును  త్గిగాంచుకునే  పరియత్నిం  చెయాయల్ 
పిల్లల్ందరూ.  ట.వి.ల్ు,  కంపూయటరుల,  సెల్ఫోనుల-  వీటని   విజ్ఞానానిని  ఇచేచ  సాధనాల్ుగా 
వాడుకోవాల్  త్పప,  ఎవవరూ   వీట  ఆకరషణలో  పడిపోకూడదు.  ఈ  విషయంలో  చెనైా,  జ్పాన్ 
దేశాల్ పిల్లల్ు   మనకు ఆదరశం  కావాల్.  వాళ్ళలలాగా మనమూ ఈ  వసుతవుల్ు ఎలా  పనిచేసాతయ 
తెల్ుసుకొని,  వీలైత్   వాటని  మరింత్  నేరుపగాను,  ఉపయగకరంగాను  త్యారు  చేయటం 
నేరుచకోవాల్. 

ఇంత్కూ  ట.వి.  ఎలా  పనిచేసుతందోతెల్ుసా?  అందులో  ఏమ్ం  ఉంట్యి?  ట.వి.  త్యారు 
చెయాయల్ంట  అసల్ు  ఏమ్ం  కావాల్సి  వసాతయి?  మరి  సెల్  ఫోన్  లోపల్  భాగాల్ని  ఎలా  త్యారు 
చేసాతరు? ఏభాగం ఏం పని చేసుతంద్?   పెదద పరిశనిలే, సమాధానాల్ు కనుకోకండి మరి!  

అందరికీ అభినందనల్తో, 

కొత్తపల్ల బ్ృందం
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నీ తి  చ ం ద్ రిక
జ్రిగిన కథ : పక్షుల్నీని కల్సి  కొంగ తీరును విమరిశసూత  'కుందేళ్ళుళ-ఏనుగుల్ ' కథ చెపపటం మొదలడతాయి. 

కరువుతోఅలాలడే  ఏనుగుల్కు  మంచినీళ్ళల  సరసుసి  ఒకట  దొరకగానే,  అవనీని  అందులోకి  దూకుతాయి...  ఇక  
చదవండి, నీతి చంద్రిక  28 వ భాగం .
మూల్ం: కీ.శ.కందుకూరి వీరేశల్ంగం సరళ్కరణ:ఘడియారం వేంకట నారాయణ శరమ 

ఏనుగుల్ు  ఇలా  కొత్తగా  కనుగొనని    చెరువుకు 
దగగారలో   చాలా  కుందేళ్ళుల  నివసిసూత  ఉండేవి. 

శిలీముఖ్ుడనే   కుందేల్ు   వాటకి  రాజు, 

రోమకరుణడు  అత్ని  మంతిరి.  ఏనుగుల్ గుంపు 
త్మకు  కనబ్డడ   దారిలో   చెరువు   వెపైుకు 
పరుగుల్డుత్ునని  సమయంలో  వాట  పాదాల్ 

కిరింద  పడి   అనేక   కుందేళ్ళుల   పాపం,  నల్గి, 

చచిచపోయాయి!  వాటని  చూసి  మంతిరి 
రోమకరుణడి  మనసుసి   దు:ఖ్ంతో  పరిత్పించి-

పోయింద్. 

అద్   భయపడుత్ూ,  రొపుపత్ూ,  రోజుత్ూ, 

పరుగు పరుగున  శిలీముఖ్డి  దగగారికి వెళ్ళంద్. 
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రాజుగారికి   వినయంగా   నమసకరిసూత,  అద్ 
త్మ  వారికి   ఎదురైన   ఆపద  గురించి 
చెపపబోయింద్- కానీ దు:ఖ్ంతో   దాని గొంత్ు 
మూసుకుపోయింద్.  మాట్లడలేనటుల  అద్ 
కొంత్స్పు   త్ల్వంచుకొని   నిల్బ్డి,  చివరికి 
తెల్వి తెచుచకొని   "పరిభూ! త్మరు  చూశారో, 

లేదోగాని,  ఏనుగుల్   గుంపుల్  వల్ల   మన 
కుందేళ్ళలకు  పరిళ్ళయమ్  ఎదురయినటులననిద్!" 

అననిద్. 

భయంకరమైన   ఆ  పల్ుకుల్ు   శిలీముఖ్ుడి 
చెవుల్లోకి   దూరి  ఆత్ని   హృదయానిని 
ముకకల్ు  ముకకల్ు   చేశాయి.  అపుపడద్ 
చేత్ుల్తో   చెవుల్ు   మూసుకొని,  'హరి  హరీ' 

అంటూ   కళ్ళుల  మూసుకొని,  కొంత్స్పు 
బొమమలాగా   నిల్బ్డిపోయింద్.  మంతిరి 
పరియత్నిం   వల్ల  కొంత్స్పటకి  అద్   తెల్వి 
తెచుచకొని,  నిటూటురుచత్ూ   అనినివెైపులా 
చూసింద్.  అటుపైెన   మల్లగా   లేచివచిచ, 

'జ్రగవల్సిన  పని  ఏమా'  అని   ఆలోచిసూత, 
చెంత్నిల్బ్డడ   మంత్ురిల్ందరినీ  చూసి  ఇట్ల 
అననిద్: 

"ఈ   ఏడాద్   వేసవి  వేడివల్ల   అడవి   అందం 
అంతా చెదరిపోయింద్. అనిని చోట్ల  వాగుల్ు, 

వంకల్ు   ఇంకబ్ట్టుయి.  దాంతో   దాహం 
ఎకుకవెైపోగా, మనసుల్ు  అల్లకలోలల్మై పోగా, 

ముఖాల్ు   వాడిపోగా,  ఏనుగుల్  గుంపుల్ు 
నడిచివచేచ   కొండల్  మాద్రి   బ్యల్పడాడయి. 

ఇపుపడు  అవి   'ఈ  నేల్  మొత్తం   యీనిందా' 

అననిటుల,  అనిని   చోట్ల   తామ్  అయి, 

పరుచుకొని   ఉనానియి.  వాట  పాదాల్   కిరింద 
పడి  నల్గి  చనిపోయిన  మన కుందేళ్ళల  సంగతి 
విననిపపట   నుండీ    నా  మనసుసి   తీవరి 
ఆందోళ్ళనకు  గురవుత్ుననిద్.  
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దాహంతో  ఈ ఏనుగుల్  మనసుసిల్ు  పూరితగా 
అదుపు  త్పిప  ఉనానియి.  మతెతకికన    ఈ 
ఏనుగుల్  గుంపుల్ని   మనం  ఇలా  ఎల్లపుపడ 
నీళ్ళుల  తారిగేందుకని  రానిసూత-పోనిసూత    ఉంట, 

త్వరలో  మన గుంపులో   ఇక  ఎవవరూ  మిగల్ని 
సిథతి  వసుతంద్.  అందరం  పారిణాల్ు కోలోపయి, 

మన జ్తి మొత్తం  కేవల్ం  పేరుకే  పరిమిత్మై 
పోత్ుంద్.  మనవాళ్ళుల   ఇపపటకే   చాలామంద్ 
చనిపోయారు.  సముదరం  మాద్రి 
అఖ్ండంగా   ఉండే  మన   బ్ృందం   ఇపుపడు 
ఆవు  గిటటు   ఆకారంలోకి   వచేచసింద్.  ఇంకా 
ఆల్సయం చేస్త  వినాశనమ్.  అయిత్ మనం ఏం 
చేయగల్ం? మనం  బ్ల్హీనుల్ం- అంత్ పెదద 
ఏనుగుల్ను ఎద్రించేంత్  బ్ల్ం  మనకు లేదు. 

ఏం   చెయాయల్  ?  ఎట్లగైనా   యీ   ఏనుగుల్ 
సమసయకు   త్గిన   ఉపాయానిని   త్వరగా 
కనుగొనాల్!" అననిద్. 

అద్విని  మంత్ురిల్ మనసుల్నీని  విషాదంతోట, 

ఆశచరయంతోట   ముడుచుకు   పోయినై. 
వాటకి ఏమీ  తోచలేదు. అవనీని అలా ఒక  దాని 
ముఖ్ం   ఒకట   చూసుకుంటూ  'ఈ 

సమయంలో   మనకు  దేవుడేద్కుక-వేరే  ఏమీ 
చేయలేం'  అని   దు:ఖ్   పడుత్ూ   ఉండి-

పోయాయి.

ముఖాల్ు   తెల్వి  త్పిప,  అవనీని   అలా   చేషఠల్ు 
ఉడిగి  ఉండగా,  'విజ్యుడు'  అనే   ముసల్ 
కుందేల్ు  ఒకట  ముందుకు  వచిచంద్. 

అద్   శిలీముఖ్ుడితో- "మహా పరిభూ!  త్మరు 
చింతించకండి.  'ఇద్  ఒక  పని  '  అని  కూడా 
భావించకండి;  మనసును  కషటుపెటుటుకోకండి. 

పరిభువుల్   దయ  నా  మీద   ఉంట,  నాకు యీ 
శత్ురివుల్ను   ఓడించటం   ఎంత్  పని?  ఈ 
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పరిపంచంలో   'తెల్విత్టల్  వల్ల   సాధయంకానిద్' 

అంటూ  ఏమీ లేదు. శరీర బ్ల్ం  లేకపోయినా 
సరే,  తెల్విత్టల్ు  ఉననివాడు   ఏ  పనినైనా 
అల్వోకగా   చేయగల్ుగాతాడు.  దేశకాలాల్ 
గురించిన   తెల్వి   ఉండి,   ఎల్లపుపడ 
పరిభువుల్వారి   సభలో   కొల్ువు  చేసుకునే 
మావంట   వారికి   యీ   ఏనుగుల్ను 
పారదోరిల్టం   ఏమంత్   కషటుం  కాదు.  మీరు 
కనుసెైగతో  ఆజ్ఞాపిస్త   చాల్ు - మీ ఆజ్ఞాబ్ల్ంతో 
ఎంత్ట  పనినైనా  అతి  సుల్భంగా 
సాధించుకొని   రాగల్డు-  మీ  యీ 
దాసానుదాసుడు!" అననిద్. 

అద్  వినని   కుందేల్ు  రాజుకు దాని మీద చాలా 
అభిమానంకల్గింద్.  చల్లనైన   చూపుల్ని 
దానిపైె  పరిసరింపజేసూత, 'సరే' అననిటుల  మొల్క 
నవువల్ు    చివురిసూత  ,  త్ల్   ఊపింద్  అద్- 

"వెంటనే  వెళ్ల  పనిని  సఫల్ం  చేసుకొని రా,  నీ 
కోరికకు   దైవం  కూడా   అనుకూల్ంచు  గాక!" 

అని  దీవించింద్. 

అపుపడా   ముసల్కుందేల్ు   'మహా  పరిసాదం' 

అని రాజుకు  మొరికిక బ్యల్ుదేరి పోయింద్. 

అలా  పోత్ూ,  దారి  మధయలో  అద్  ఇలా 
అనుకుననిద్-  "చూడు,  ఆ  ఏనుగుల్  రాజు 
చాలా  పెదదద్. నేనేమో  చాలా  చినని దానిని. ఆ 
ఏనుగును   కల్సి   మాట్లడటం   అనేద్   నాకు 
ఎట్లసాధయం?  ఒకవేళ్ళ  ఎట్లగోఒకలాగా 
సాధయమ్  అయియందనుకో- అయినా పని  ఎట్ల 
నరవేరుత్ుంద్?  నేను   అందని 
మామిడిపళ్ళలను   కోసుకోనంచినటులననిదే;  నా 
కోరిక   నరవేరుత్ుందో,  నరవేరదో!"  అని. 

అలా కొంత్స్పు దాని  మనసు  ఆ ఆందోళ్ళనతో 
ఊయల్ల్ూగాక,  చివరికి   దానికి  ఒక  చకకట 
ఉపాయం  సుఫురించింద్. 

అద్   ఆ  ఆలోచననే   కొంత్స్పు   జ్గరిత్తగా 
గమనించి,  'ఉపాయం  బాగుంద్.  పనికి 
సరిపోత్ుంద్'   అని  మనసుకు   సమాధానం 
చికాకక,  ఇక  ఉతాసిహంగా  ముందుకు 
సాగింద్-  "సపరశచేత్  ఏనుగు,   వాసనచేత్ 
గురరిం,  పరిపాల్న  చేత్  రాజు,  నవువతో 
దురామరుగాడు  ఇత్రుల్ను  గల్ుసాతరట-  కాబ్టటు 
నేను  ఈ  కొండ  కొముమన  ఎకిక  కూరొచని, 

ఏనుగుల్  రాక  కోసం  వేచి  చూసాతను" 
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అనుకుననిద్. 

ఇక  ఆ  ఏనుగుల్  రాజు  త్న  సహచరు-

ల్ందరితోట వచిచ చెరువులోకి ద్గి, ఆటలాడి, 

నీళ్ళుళ  తారిగి,  మళ్ళ  వెనకిక  మరల్  బ్యటకి 
రాగానే కొండ కొముమన కూరుచనని ఆ కుందేల్ు 
గటటు గొంత్ుతో  "ఓ ఏనుగురాజ్! నీకు అంతా 
మ్ల్గు  గాక!  ఒకక  కణం  అలా  నిల్చి  నేను 
చెపేప నాల్ుగు మాటల్ూ విని పో!" అననిద్. 

అపుపడు ఆ ఏనుగుల్రాజు ముఖ్ం పైెకి ఎతిత 
చూసి  "ఎవడివి నువువ? మాతో నీకు ఏం పని? 

ఎందుకు  మాట్లడవచాచవు?  సమయానిని 
వృధా  చేయక,  నీ  కథనంతా  ఒకట  రండు 

ముకకలోల వివరించు! వెళ్ళల్" అననిద్. 

అపుపడు  ఆ   కుందేల్ు  ధైరయం  తెచుచకొని, 

గంభీరమైన  గొంత్ుతో  అననిద్- "ఎవవరి   పేరు 
వినగానే  శత్ురి  సమూహాల్ు  ఎల్లపుపడ 
త్ల్లడిల్లపోతాయ,  భూమికంత్టకీ  ఏకెైక 
అధినాధుడెవవడ,  ఆ   నల్రాజు   చందురిడి 
దూత్ను  నేను! 'శత్ురివుకు  అంత్ులేని  కోపం 
వచిచ,  చేతిలో  కతిత  పటుటుకొని  పారిణాల్ు 
తీస్ందుకు  మీద్కి  దూకిన 
సమయంలోకూడా,  దూత్  అననివాడు 
కొంచెం  కూడా  భయపడక,  మాట  మిరింగక, 

వాసతవానేని  చెపాపల్'-  కాబ్టటు,  దూత్గా  నా 
బాధయత్ను  నరవేరుసాతను.  రాజ్!  రాతిరికి 
అధిపతియైన  మా  మహారాజు  త్మంత్ట 
తాముగా  నీతో  చెపపవల్సింద్గా  నాకు 
చెపిపపంపిన  సమాచారం  కొంత్  ఉననిద్; 

చెబ్ుతాను- శరిదధగా వినవల్సినద్: 

"ఈ  సరసుసి  నా   ఆధీనంలోఉననిద్. 

అందువల్ల  మంచి  నీటతో  నిండిన  ఈ 
సరసుసిలోకి  నా  అనుమతి  లేకుండా 
పరివేశించేందుకు  ఎంత్ట  భీమబ్ల్ులైనా 

8



కొత్తపల్ల-ఫిబ్రవరి 2012

జ్ంకుతారు.   మీరు  ననుని  ల్కయ  పెటటుకుండా, 

'ఇవాళ్ళళ-రేపు'  అనే  జ్ంకు  లేకుండా  ఈ 
కొల్నులోకి   పరివేశించారు;  మమమల్ని  చాలా 
కల్త్పరచారు.  

అంత్గాక,  దారి  మధయలో  నా  పాద  దాసులైన 
అనేక కుందేళ్ళళను రూపుమాపి, నా పటల గొపప 
అపరాధం  చేశారు  మీరు.   మీకు  బ్ుద్ధగా 
బ్రత్కాల్ని  ఆశ  ఉననిటలైత్  త్కణం  ఈ 
మడుగును  విడిచి  వేరే  చోటకి  పోండి.   ఇద్ 
మొదల్ు  మరననిడ  నా  అనుమతి  లేకుండా 
కొల్నులోకి పరివేశించకండి.  

'తెల్సీ  తెల్యని  వారులే,  పాపం'  అనని 
భావనతో  ఇంత్వరకూ  మీరు  చేసిన  త్పుపల్ని 

కమించాను.   ముందు  నా  ఆజ్ఞాను  పాటంచి 
పారిణాల్ు కాపాడుకోండి.  

అట్ల కాక,  గరావంధకారంలో కళ్ళుళగానక,  నా 
ఆజ్ఞాను  ఉల్లంఘించినటలైత్-  మిమమల్ని 
అందరినీ  నా  పరాకరమాగినితో  ఒకకసారిగా 
భసీమపటల్ం  చేసాతను.   అటుపైెన  మీ  ఇషటుం!" 

అని  కోపంతో  ఎరరిబారి,  పరిళ్ళయకాల్పు  అగిని 
శిఖ్ల్  మాద్రి  మండిపడుత్ునానిడు  మా 
రాజు.  

అందువల్ల  ఇక  ఆల్సయం  చేయకండి-  పరమ 
దయాళ్ళువెైన  ఆ  చందమామను  త్కణం 
శరణు  వేడండి.   ఆయన  దయకు  పాత్ురిల్ు 
కండి" అననిద్.    (-మిగతా కథ మళ్ళ...)  
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నా  పే రే ం ట ?

నా పేరు  మామిడికాయ
నా ఇల్ుల  చెటుటు 
నా  ఊరు  మటటు
నా దేశం  భారత్దేశం
రచన: కారితక, రిషవాయలీ సూకల్, మదనపల్ల

చి ట టు క వి త్

 మనం  నీళ్ళుళ  ఎందుకు  తాగుతాము?

  నీళ్ళళని మనం  తినలేం కదా, అందుకు!

చి ల్ పి  ప రిశ ని - తి క క  జ్ వా బ్ ు

"మరో పరిపంచం పిల్చింద్- పదండి ముందుకు! పదండి తోసుకు 
పోదాం పోదాం పె ైపెకైి   అని రాసిందవరు” ? 

                జ్వాబ్ు:  మహాకవి శీరి శీరి

తె ల్ ు స ు కు ం దా ం!
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ఒ క  బా త్ ు  బా ధ  
హైదరాబాదు పుసతక పరిదరశనలో వచిచ కూరొచని ఈ బాత్ుపాప అదుభుత్మైన చిటటు కథ ఒకట రాసి వెళ్ళంద్ .  ఆ  
కథని చదువుత్ునని మీకూ అభినందనల్ కావక..కావక! 

రచన: ఆర.అలేఖ్య, 8 వత్రగతి, సాగరిక హైసూకల్, సరూరనగర, హైదరాబాద. 

ఒక  ఊరిలో    ఒక   బాత్మమ   ఉండేద్.   ఆ 
బాత్మమకు   ఒక  పాప  కూడా  ఉండేద్.  ఆ పాప 
పేరు  పండు. 

ఒకరోజు  ఒక  కాకి   ఆకాశంలో   ఎగురుత్ుంట 
చూసింద్ పండు.  

త్ను కూడా దానిలాగా  ఎగరాల్ని  అనుకుంద్. 

ఆ   కాకినే    చూసూత    చూసూత   మల్లగా   దాని  
వెంటనే    వెళ్ళలసాగింద్.   కానీ    ఎగరలేక 
పోయింద్.  

అలా   అమమకు   చెపపకుండానే  ఇల్ుల   విడిచి 
చాలా దూరం  వెళ్లపోయింద్!  

కొంచెం  స్పటకి   అమమ   పండు   కోసం   చూసి, 
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'ఎకకడికి  వెళ్ళందో  కదా'  అని  కంగారుగా 
వెత్కటం మొదల్ు పెటటుంద్. 

చూస్త  పండు  ఎటువెైపో  నడచుకుంటూ 
పోత్ుననిద్, పైెకి పైెకి చూసుకుంటూ. 

అమమ  దానిని  ఆపి,  అవీ  ఇవీ  చెబ్ుత్ూ  ఇంటకి 
తీసుకొచిచంద్. 

అలా  పండు   తిరిగి   ఇంటకి   చేరుకుంద్. 

సమయం  చూసుకొని  అమమ   "ఇంత్కీ  నువువ 
ఎకకడికమామ  పాపా,  వెళ్ళవు?"  అని 

అడిగింద్. 

'నేను   కాకి  వెంట  పోయాను.  ఆ  కాకిలాగా 
ఎగరలేకపోయాను, ఎంత్ పరియత్నిం  చేసినా" 

అంద్ పండు, విచారంగా. 

"మనం  బాత్ుల్ం,  పాపా!  అందుకని  మనం 
కాకిలాగా  ఎగరలేము; ఆ కాకుల్ు  మనలాగా 
ఈదలేవు!" అంద్ బాత్మమ. 
బాత్ుపాపకు ఏదో కొంచెం అరథం అయింద్.
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1. ఒక పచచ  రంగు  త్ల్ుపు  తెరిస్త , ఒక   గోధుమరంగు త్ల్ుపు ఉంటుంద్. అద్కూడా  
తెరిస్త , ఒక  తెల్ుపు రంగు  త్ల్ుపు  ఉంటుంద్. అద్కూడా  తెరిస్త , ఒక  ఈత్ కొల్ను 
ఉంటుంద్!! ఏమిటద్ ? ఏమిటద్? 

2. తిరగేస్త   పెదదదైపోయేద్ ఏ అంకె?

3. ఒకట్  అంత్సుతలో  32మంద్  తెల్ల  మనుషుల్ు ఉనానిరు. రండ  అంత్సుతలో   రండు  
మురికి  గదుల్ు ఉనానియి. మూడవ  అంత్సుతలో  రండు  తెల్ల  గదులోల  రండు  నల్ల  
మంచాల్ు  ఉనానియి. నాల్ుగవ  అంత్సుతలో   ఇదదరు  నల్ల రాజుల్ు  ఉనానిరు. అయిదో  
అంత్సుతలో  ఒక  నల్ల  అడవి  ఉంద్!!  ఏంట, ఇదంతా?     

ఆరయ, 4వ త్రగతి, రిషవాయలీ సూకల్.         (సమాధానాల్ు  58వ పేజీలో)

క న ు కో క ం డి  చ ూ దా దం !
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మా రి న  మ ని ష  
రచన: బి.సతీష్కుమార , 5 వత్రగతి, శాంతినికేత్న్ విదాయల్యం, జ్హీరాబాద. 

సౌజ్నయం: జ్హీరాబాద పిల్లల్ కథల్ు, మనలైబ్రరీ, జ్హీరాబాద. 

రంగాపురంలో   రాముడనేవాడు   చినానిచిత్కా 
దొంగత్నాల్ు   చేసూతండేవాడు.  రాతిరివేళ్ళలోల 
ఇళ్ళలలోలకి   చొరబ్డి   అంద్నంత్  మ్రకు 
దోచుకునేవాడు.  అపుపడపుపడు   పటుటుబ్డి 
గారిమసుథల్ చేత్ులోల  దబ్బాల్ు   తినేవాడు. జైలోల 
ఉంచినా,  విడుదల్  కాగానే   దొంగత్నాల్కు 
పాల్పడేవాడు. 

ఒక రోజు   రాముడి   కనుని   రాజ్యయ  మాసాటురి 

ఇంట  మీద  పడింద్.  ఆయనంట  ఆ ఊరిలో 
అందరికీ  గౌరవం  .  ఎవరికి  ఏ  ఆపద  వచిచనా 
ఆయనేని   సల్హా   అడిగేవారు.  ఊళ్ళ 
పిల్లల్ందరికీ   పగటపూట;  పెదదల్ందరికీ 
రాతిరిపూట   వీధి  అరుగు  మీదనే   చదువు 
చెబ్ుత్ుండేవారు  ఆయన.  వాళ్ళల్ుల  ఎపుపడు 
చూసినా  సందడి  సందడిగా  ఉంటుంద్.  ఆ 
ఇంట్ల   దొంగత్నం   చేస్త   బాగా   డబ్ుబా  
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దొరుకుత్ుందని భావించాడు  రాముడు. 

ఓరోజు  రాతిరి  వాడు  చాకచకయంగా  పెరటగోడ 
దూకి,  మాసాటురి   ఇంట్లకి   పరివేశించాడు. 

చీకట్లనే   ఇల్లంతా   త్డుముకుంటూ 
వెద్కాడు- ఎకకడా  విల్ువెైన  వసుతవుల్ు కానీ, 

డబ్ుబాగానీ   దొరకలేదు.  ఏవో  కొనిని 
వంటపాత్రల్ు,  అల్మారల్  నిండా  పుసతకాల్ు 
త్పప,  వేరేవేమీ  లేవు  ఆ  యింట్ల...రాముడికి 
ఆశచరయం వేసింద్- "ఛ, ఛ. నేను పడడ  శరిమంతా 
వృధా   అయిపోయింద్"  అని   తిటుటుకుంటూ 
బ్యటకి  వెళ్ళళబోయాడు.  గడపకు  ఈవత్లే 
కాల్కేదో  త్టుటుకుననిద్- త్ూల్పడాడడు. 

ఆ  అల్కిడికి   మ్ల్ుకునానిరు   మాసాటురు- 

"ఎవరదీ?"  అని  దీపం   వెల్గించారు. 

పారిపోదామనుకునని   రాముడు   ఆగాడు- 

"మాసాటురు  ఏం   చేసాతరులే!"  అనని   ధీమాతో 
"నా పేరు  రాముడు. దొంగత్నానికి  వచాచను, 

ఇంట్ల   ఏమీ  లేదు.  ఎలా   బ్త్ుకుత్ు-
నానివయాయ?!" అనానిడు అసహనంగా. 

మాసాటురు  కొంచెం  స్పు  మాట్లడలేదు. 

అటుపైెన  "ఒకక   నిమిషం   ఆగు"  అంటూ 

త్ల్ద్ండు   కిరిందనుంచి   పద్  రూపాయల్ 
న్టు   తీసిచాచరు-  పరిసుతతానికి   ఇద్  ఒకకట 
ఉంద్,  నీకు  పనికొచేచద్-  నల్  మొదట్ల  వచిచ 
ఉంట   కొనిని  ఎకుకవ  డబ్ుబాల్ు  దొరికేవేమో" 

అనానిరు  పరిశాంత్ంగా. 

రాముడు ఆయన చేతిలోంచి ఆ న్టును 
లాకుకనానిడు.  "ఏమీ  వెనకెయయలేదా?" 

అడిగాడు. 

"నాకు   ఎకుకవ   డబ్ుబా   అవసరం   లేదు. 

నల్ుగురికీ    జ్ఞానం   పంచుత్ునానిననని 
త్ృపితచాల్ు.  నేనంట   ఊరి  వాళ్ళలకి   చాలా 
గౌరవం.  తెల్లవారుత్ుననిద్-  ఇంకొంచెం 
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స్పట్ల  ఎవరో  ఒకరు  వసాతరు.  నినినిట్ల 
చూశారంట   చావబాదుతారు.  వెంటనే 
జ్గరిత్తగా  వెళ్లపో!" అనానిరు మాసాటురు, వాడిని 
బ్యటకి నటుటుత్ూ. 

ఒకకకణం  రాముడికి  కళ్ళలంట  నీళ్ళుల తిరిగాయి. 

"డబ్ుబాల్ పరంగా చూస్త, నిజ్నికి  త్న  పరిసిథతి 
మాసాటురికంట  చాలా  మరుగు .. కానీ మాసాటురి 
బ్రత్ుకులో  నిండా  వెల్ుగు  ఉంద్-  త్నద్ 
మాత్రం  చీకట  బ్రత్ుకు !" 

ఆలోచించిన  కొదీద  రాముడికి  సిగుగా 
అనిపించింద్.  "మాసాటురూ!  అనీని   ఉనాని 
గౌరవంగా   బ్రత్కలేకపోత్ునానిను.  మిమమల్ని 
చూశాక  నా  త్పేపంట్   తెల్ుసుకునానిను. 

ఇకపైె   దొంగత్నాల్ు   చేయను.  కషటుపడి 
బ్త్ుకుతాను"  అంటూ  మాసాటురికి 
నమసకరించి,  మారిన  మనిషగా  ఇంటదారి 
పట్టుడు.
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ఇ ం ద రజ్ ల్ ం !

హోటలోల..
సరవర: సార  సార ... కొంపమునిగింద్!

యజ్మాని: ఏమైంద్? ఏమైంద్!?

సరవర: పీకలాదకా  తినానిడు సార ఆ మజిషయన్! అయిత్  బిల్   ఇవవగానే , 'అబ్రకదబారి' అని 
 త్రినాచడు సార! మరుకణం   బిల్తో   పాటు  మాయమయాయడు!" 

నే నే  పె ద ద!
టచర :  శీనా!  ఎల్ఫెంట్  పెదదదా..  చీమ  పెదదదా? 

శీన : మీరు  ముందు  వాట  డేట్ ఆఫ  బ్రుతల్ు చెపపండి- ఆ త్రావత్ గానీ  ఏద్  పెదదదో   
చెపపలేను    మాసాటురు! 

నవివత్ నవవండి!



కొత్తపల్ల-ఫిబ్రవరి 2012

అ డ వి  రా జ్ య ం  
ఈమధయకాల్ంలో  ఇంగ్లషు  చద్వే  పిల్లల్ందరినీ  అల్రించిన  ఏ  జ్ంత్ువుల్  కథకూ  తీసిపోదు  ఈ కథ-  ఇనినినిని  
మల్కల్ ఈ కథని పొడిగిస్త  ఇంకా ఎంత్ పెదదదౌత్ుందో- టవి సీరియల్ అవుత్ుందేమో  మరి! 

రచన: నాగుల్ షరీఫ, 8 వ త్రగతి, జ్సిమన్, అరవింద హైసూకల్, కుంచనపల్ల. 

అనగనగా  ఒక  అడవి  ఉండేద్.   ఆ  అడవిలో 
అనేక  రకాల్  జ్ంత్ువుల్ు  కల్సి  బ్రత్ుకుత్ూ 
ఉండేవి.   అడవికి  రాజు  సింహం- 

పెదదవాడయాయడు.   'అత్ని  త్రావత్  ఎవరు 
రాజు?'  అనేద్  సపషటుంగా  లేదు-  ఎందుకంట 
సింహరాజుకు పిల్లల్ు లేరు. 

అయిత్  స్నాపతి  చిరుత్పుల్  రాజు  అవావల్ని 
ఎంతో  కాల్ంగా  కల్ల్ు  కంటుననిద్. 

సింహరాజు   ముసల్వాడవవగానే  అద్  ఒక 
పనానిగం  పనినింద్.  సింహరాజు 
అమాయకంగా  అందులో  ఇరుకుకనానిడు. 

వెంటనే  అత్నిని  త్ుదముటటుంచింద్  చిరుత్. 

అపపటనుండీ ఆ అడవికి రాజు చిరుత్పులే! 
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చిరుత్  పుల్కి  సావరథం  ఎకుకవ;  అంత్గాక 
దానికి  రాజుకు  ఉండవల్సిన  మంచి  గుణాల్ు 
ఏవీ  లేవు.  దాని  పాల్నలో   అడవిలోని 
జ్ంత్ువుల్నీని ఎన్ని కషాటుల్ు పడసాగాయి.  

అవనీని  కల్సి  ఒకరోజున  సింహరాణి  దగగారికి 
వెళ్ళయి.  త్మ  గోడంతా  చెపుపకునానియి. 

త్మ  బాధల్నీని  విననివించుకునానియి. 

అయినా  సింహరాణి  వాళ్ళళకు  నేరుగా  ఏమీ 
సహాయం  చెయయలేదు-  "మీకు  పరిసుతత్ం 
మహారాజు  చిరుత్పుల్.   మీకు  ఏమనైా 
కషాటుల్ు  ఉంట  ఆయనకే  విననివించుకోండి" 

అని మటుటుకు చెపపగల్గిందామ. 

చిరుత్పుల్కి  ఇదదరు  మిత్ురిల్ు-  పెదదపుల్, 

నకక. త్ను రాజు అవవగానే చిరుత్ పుల్ వాటని 
త్న  మంత్ురిల్ుగా  పెటుటుకుననిద్. 

జ్ంత్ువుల్నీని  రాణి  దగగారికి  వచిచ 
మొరపెటుటుకోవటం  వినానియవి.   వెంటనే 
ఆసంగతిని  చిరుత్పుల్  చెవిలో  ఊదాయి 
కూడా. 

చిరుత్పుల్ వెంటనే ఒక సభ ఏరాపటు చేసింద్. 

ఆ  సభలో  అద్  సింహరాణిని  దోషగా 

నిల్బటటుంద్-  'రాజైన  త్నకు  వయతిరేకంగా 
జ్ంత్ువుల్ను  కూడగటుటుత్ుననిద్'  అనని 
ఆరోపణతో  సింహరాణిని  కాసాత  బ్ంధించి 
జైల్ులో పెటటుంద్! 

అపపటనుండీజ్ంత్ువుల్కు  మరినిని  కషాటుల్ు 
ఎదురయాయయి.   అవనీని  న్రు  నొకుకకొని 
త్మ  బాధల్ని  తాము  భరించటం  అల్వాటు 
చేసుకునానియి.  

అయిత్  అధికారం  చెడడద్-  కోరినవారినలాల 
చెరుపుత్ుంద్  అద్!  అధికారానిని  దగగారగా 
చూసుతనని పెదదపుల్,  నకక రానురాను మరింత్ 
దురామరాగానికి  ఒడి  కట్టుయి-  ఎలాగోఒకలాగా 
చిరుత్ను  చంపేసి  రాజ్యనిని  త్మ  హసతగత్ం 
చేసుకోవాల్ని  పనానిగం  పనానియి. 

కారాగారంలో  ఉనని  సింహరాణి  ఈ  పనానిగానిని 
గురించి విననిద్. త్నను బ్ంధించిందని కూడా 
త్ల్చలేదు;  రాజైన   చిరుత్కు  ఆ 
కబ్ురంద్ంచింద్. 

అయిత్  శిక  అనుభవిసుతనని  సింహరాణి 
మాటల్కంట  త్మ  మిత్ురిలే  ఎకుకవయాయరు 
చిరుత్కు-  అద్  సింహరాణి  మాటల్ని 
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పటటుంచుకోలేదు. 

అయిత్  ఆరోజు  రాతిరికే  దానిపైెన  దాడి  చేసినై, 
పెదదపుల్-నకక!  గాయాల్తో  నేల్కూల్న 
చిరుత్ను  అలాగే  వద్ల్  అవి  కొత్త  కారయవరాగానిని 
ఎంపిక చేసుకోవటంలో మునిగాయి. అయిత్ 
చిరుత్  పరిపాల్నతో  విసిగిపోయిన 
అధికారులవవరూ  వీళ్ళళని  నమమలేదు- 

కొందరు  తామ్  రాజుల్ం  అనానిరు;  కొందరు 
సింహరాణిదే రాజ్యమనానిరు. 

అంతా  గందరగోళ్ళంగా  ఉనని  ఆ  సమయంలో 
మిత్ురిల్ు  కొందరు  సింహరాణిని  కారాగారం-

లోంచి  విడిపించారు.   రాజ్  భవనంలో 
గాయాల్తో  పడిఉనని  చిరుత్ను  ఆమ 

సవయంగా   త్న  వీపుపైెన  వేసుకొని  ఒంట 
వెైదుయడి దగగారికి తీసుకుపోయింద్.  

ఆ  త్రావత్   కొనానిళ్ళలకుగానీ   చిరుత్  ఆరోగయం 
బాగు  పడలేదు.  ఆ  సరికి  అధికారం  మొత్తం 
సింహరాణి వశమైంద్.  పెదదపుల్, నకక అడవి 
నుండి బ్హిషకరింపబ్డాడయి.  ఆరోగయం బాగై 
వచాచక,  చిరుత్పుల్  త్ను చేసిన  పనుల్నినిటకీ 
చాలా  పశాచతాతపపడింద్.   సింహరాణికి 
నమసకరించి, త్ను అడవి మూల్లోల  త్పసుసి 
చేసుకునేందుకు  అనుమతి  కోరింద్. 

సింహరాణి  దానిని  కమించి వద్లేసింద్. 

సింహరాణి పాల్నలో అడవిలోని జ్ంత్ువుల్నీని 
సుఖ్సంతోషాల్తో వరిథలాలయి!
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4. త్ల్పైెన పూస్ పువువ, ఎండ నుండి వాన నుండి కాపాడేపువువ , గుండరని పువువ, 

వాడిపోని పువువ, అద్ ఏంట? 

5. ఒక చెటుటుకు  12కొమమల్ు, ఒకొకకక కొమమకు 30ఆకుల్ు.ఏమిటద్? 

6. పసుపు  దుపపట్ల తెల్లట ఆసామి, అత్నవరు? 

క న ు కో క ం డి  చ ూ దా దం !
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స ూ ప ర డా ల్  
హైదరాబాదు బ్ుకఫెయిరోల కొత్తపల్ల అంగడి పెడిత్, అందులో కూరొచని కథల్ు రాసిన పిల్లలోల ఒకడు, వంశీకృషణ. 
పరిపంచం  అంత్రించటం,  దానిని  దుషటుశకుతల్ు  సావగతించటం,  మంచిశకుతల్ు  వాటతో  పోరాడటం..ఇదొక  
భయంకర ఘోర నేర  పరిపంచం..!  చదవండి!  ఈ యుదధపరిపంచం ఎలా ఉంటుందోఊహించుకోండి!  వీలైత్  
ఇందులో చికుకకోకుండా బ్యట పడండి!! 

రచన: యం. వంశీకృషణ, 5 వ త్రగతి, ద వివేకానంద  సూకల్ు, షాపుర నగర, రంగారడిడ జిలాల. 

కా ల్ ం  1958... 

అంత్రికంలో  ఒక  వింత్  జ్రిగింద్. 

ఆ వింత్లో   నుండి  రండు  శకుతల్ు  బ్యటకి  
వచాచయి.. ఒక  శకిత  మంచిని  కోరేద్, ఇంకొక 

శకిత   మంచిని  అంత్ం  చేయాల్ అనుకునేద్. 

వాళ్ళళలో    మంచిని   కోరేద్  సూపరడాల్  . 
ఇంకోదాని  పేరు  విల్న్ డాల్ - చెడుని  కోరేద్. 

  *** 

అంత్కు కొనేనిళ్ళళ ముందు , భూమి మీద.. 
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రమ్ష్   చాలా   మంచివాడు.  ఒక  పెదద 
కుటుంబ్ంలో   పుట్టుడు.   బాగా 
చదువుకునానిడు.  భూమి   గురించి  బాగా 
తెల్ుసుకునానిడు. భూమిపైెన   ఉండే  చెడును 
అంత్ం   చేయాల్ని    అత్నికి   కోరిక.  చాలా 
కషటుపడి   అత్ను  ఒక   పరీక్షా  కేందరం    ఏరాపటు 
చేసుకునానిడు.  అందులోని  అధునాత్న 
ఉపకరణాల్  సహాయంతో   భూమి  చుటుటు 
పరికకల్  జ్రిగే  పరిణామాల్నినిటనీ  అత్ను 
గమనిసూత ఉనానిడు. 

భూమి పైెనే మరొకడు కూడా ఉనానిడు- అత్ని 
పేరు   నితిన్.  భూమిని    త్న   సావధీనంలోకి 
తెచుచకోవాల్ని  అత్నికి  చాలా  కోరిక.  త్న 
కోరికను నరవేరుచకోవటం కోసం అత్ను  ఎన్ని 
పరియగాల్ు   చేశాడు.  చాలా   చెడడవాడు 
అత్ను.  ఒకవేళ్ళ  భూమి  త్న  ఆధీనంలోకి 
రాకపోత్  దానిని  అంత్ం  చేస్ందుకు  కూడా 
వెనకాడడు  ! అత్ను  కూడా త్న పనుల్కోసం 
ఒక  పరీక్షా  కేందారినిని   ఏరాపటు  చేసుకునానిడు. 

అ ం త్ రి క ం లో ..  

సూపరడాల్  ,  విల్న్డాల్  ల్  మధయ  తీవరింగా 

పోరాటం జ్రిగింద్. రండు సంవత్సిరాల్పాటు 
ఎడతెరపి  లేకుండా,  సరవ  శకుతల్ూ 
వినియగించి   పోరాడుకునానిరు  వాళ్ళుళ. 
ఇదదరూ  బాగా  అల్సిపోయారు..  ఇదదరి 
శకుతల్ూ  క్షీణ  దశకు  చేరుకునానియి.  అదే 
సమయంలో  భూమాయకరషణలో  పెను 
మారుపల్ు  సంభవించాయి.  ఇదదరూ  జ్రి, 

గిరగిర  తిరుకుకంటూ  భూమి  మీద 
పడిపోయారు! 

విల్న్డాల్   నితిన్కి   దొరికింద్.  సూపరడాల్ 
రమ్ష్కి  దొరికింద్. 

విల్న్డాల్ ని చూడగానే గురుతపట్టుడు  నితిన్. 

దానిని    తీసుకువెళ్ళ  బాగు  చేదాదమనుకు-

నానిడు.  దానిని  బాగుచేస్  లోపల్   దాని  శకుతల్ు 
అనినిటనీ  త్ను  సొంత్ం చేసుకోవాల్ని  పథకం 
వేశాడు.  అయిత్  ఆలోగానే  అనుకోకుండా 
సృహ  వచిచంద్ విల్న్డాల్కు.. వెంటనే దానికి 
తెల్సిపోయింద్-  నితిన్  త్న  శకుతల్ని    సొంత్ం 
చేసుకోవాల్నుకుంటునానిడు! "ననేని  అంత్ం 
చేదాదమనుకునానివా"  అని   దురామరుగాడెైన 
నితిన్ను   చంపేసింద్  విల్న్  డాల్.  నితిన్ 
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త్యారు  చేసుకునని  పరీక్షా  కేందరం  అంతా 
ఇపుపడు విల్న్డాల్  సొంత్ం అయియంద్!! 

సూపర డాల్ను  రమ్ష్    త్న  పరీక్షా    కేందారినికి 
తీసుకువెళ్ళ  బాగు చేశాడు. అపుపడు  సూపర 
డాల్కి  సృహ    వచిచంద్.  రమ్ష్ త్న గురించి 
చెపుపకొని,    సూపరడాల్ని   అడిగాడు- 

"నువెవవరు?  ఇకకడికి  ఎలా  చేరుకునానివు?" 

అని. "నేను   మంచిని  రక్షించడానికి  పుట్టును- 

అలాగే  చెడుకి  గురుతగా  విల్న్  డాల్  పుటటుంద్. 

అంత్రికంలో  మ్ము   ఇదదరమూ  చాలా 
సంవత్సిరాల్పాటు    పోరాడుకునానిం.  ఆ 
పోరాటం  కారణంగా  మ్ం   ఇదదరం  చాలా 

బ్లాల్ను  కోలోపయాం.   శకితహీనుల్ం 
అయాయం.  అంత్లో  భూమాయకరషణలో 
పెనుమారుపలేవో  సంభవించాయి. 

బ్ల్హీనుల్ం అయిపోయిన  మ్ము ఇదదరం ఆ 
తాకిడికి  త్టుటుకోలేక,   భూమి  మీద 
పడిపోయాం.   నేను  నీ  చేత్  చికకటం  నా 
భాగయం.  మరి  విల్న్డాల్    ఎవరికి   చికికందో 
తెలీదు.. బ్రతికే ఉందో, లేదో కూడా తెలీదు.." 

అని చెబ్ుత్ుననిద్ సూపర డాల్..   

అంత్లో   సూపరడాల్   మైండ్కి  ఒక  సిగనిల్ 
వచిచంద్.  నగరం  మధయలో  విధవంసం 
మొదలైంద్..  కొద్దస్పట్లనే  ఆ  విధవంసం 
మరినిని  పారింతాల్కు  విసతరించనుననిద్. 

సూపరడాల్కు  వెంటనే  అరథమంైద్- దీని వెనక 
ఉననిదవరో. త్కణం అద్ బ్యల్ుదేరి  వెళ్ళంద్ 
నగరం మధయకు. అకకడ  విల్న్డాల్   సెైనికుల్ు 
కొందరు  నిల్బ్డి  విధవంసం  చేసుతనానిరు. 

ఎదురొచిచనవాళ్ళలందరినీ   త్రిమి  కొడుత్ు-

నానిరు.  సూపరడాల్   మరుకణం  త్న  శకుతల్ని 
పరియగించింద్.  దురామరుగాల్ందరినీ 
మటుటుపెటటుంద్. 
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అయిత్  దాంతో  సూపర  డాల్  విషయాల్నీని 
విల్న్  డాల్కు  తెల్సిపోయాయి.  సూపర 
డాల్కి  త్ను  కోలోపయిన  శకుతల్నీని  తిరిగి 
వచాచయి  కానీ,  విల్న్  డాల్కి   ఇంకా  అనిని 
శకుతల్ూ రాలేదు.  అందువల్ల,  విల్న్  డాల్ ఏం 
చేదాదమనుకునాని  సూపరడాల్  వాటననినిటనీ 
అల్వోకగా  నిరోధించగల్గింద్.   మన 
సూపరడాల్   అలా   ఎన్నిసారుల   విల్న్డాల్ 
సెనైికుల్నుండి  భూమిని   రక్షించింద్. 

ఇక చేస్దేమీలేక,  విల్న్డాల్  నేరుగా     రంగం 
లోకి  ద్గింద్.  సూపర  డాల్   కూడా  దానికి 

ఎదురు  నిల్చి  పోరాడింద్.  ఇదదరూ  మళ్ళ  ఒక 
ఐదు  సంవత్సిరాల్  పాటు    పోరాడుకునానిరు. 

చివరికి   మన   సూపరడాల్   విజ్యం 
సాధించింద్. విల్న్డాల్ను మటుటుపెటటుంద్. 

ఆనాటనుండి  సూపరడాల్    అలాగే  భూమిని 
సమసయల్  నుండి   కాపాడుత్ూ  ఉననిద్. 

అపపటనుండి    భూమికి  ఇక   ఏలాంట 
సమసయల్ూ  రాలేదు;  పరిజ్ల్ందరూ 
భూమిమీద    సుఖ్ంగా  బ్రత్కటం  మొదల్ు 
పెట్టురు.   
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రా జు గా రి   కు క క  
రాజుగారికి, కుకకల్కు  ఏదో సంబ్ంధం ఉననిటులంద్.. లేకపోత్ సుధ ఈ కథ ఎందుకు రాసుతంద్..? 

రచన: బి.సుధ, 8 వత్రగతి, అభాయసవిదాయల్యం, విజ్యవాడ. 

సీతారామపురం  రాజ్యనికి  రాజుగారు 
సీతారామరాజు.  చాలా  మంచి  రాజ్ననిమాట 
ఆయన!  అనిని  రాజ్యల్  కనాని   వీళ్ళళ  రాజ్యమ్ 
గొపపగా  ఉండాల్ని   ఆయన  చాలా 
శరిమించేవాడు. 

వాళ్ళళకి   ఒక   కుకక  ఉండేద్.  అద్  చాలా 
విశావసపు  కుకక.  రాజుగారి  ఇంట్ల  వాళ్ళళంట 
దానికి   పారిణం  .  చాలాసారుల   వాళ్ళళని   దొంగల్ 

నుండి  కాపాడింద్  అద్.  ఒకసారి  రాజుగారి 
కుటుంబ్ం  మొత్తం  బ్ంధువుల్  ఇంటకి,  వేరే 
రాజ్యనికి  వెళ్ళంద్.   రాజుగారి  స్వకుల్ు 
కుకకకి  సరిగా   తిండిపెటటు   వాళ్ళుళ  కారు. 

అయినా ఆ కుకక రాజుగారి ఇంటని  విడిచిపెటటు 
పోలేదు.   అననిం  పెడిత్  తినేద్;  లేకపోత్ 
పసుతండేద్. అలా చాలా రోజుల్ు  గడిచాయి. 

అదే  సమయంలో   గంగమమ   జ్త్ర  వచిచంద్. 
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రాజుగారి  స్వకుల్తో  సహా   పరిజ్ల్ంతా   ఆ 
జ్త్రలోనే   ఉనానిరు.  పాపం   కుకకకి   వారం 
రోజుల్  నుండి   అననిం   లేక,  బ్కక 
చికికపోయింద్.  'కనీసం  ఈ  రోజ్నాని  అననిం 
దొరుకుత్ుందేమో'  అనుకొని  రాజ్యంలో  ఉనని 
పరితి   ఇంటకీ  వెళ్ళంద్  అద్.  కానీ   అందరూ 
జ్త్రలో   ఉనానిరు  కదా,  ఇళ్ళళలో   ఎవవరూ 
దొరకలేదు దానికి. 

'గుడి  దగగారకి  వెళ్త  ఏమనాని దొరుకుత్ుందేమో' 

అని  అకకడికి    వెళ్ళందద్.  గుడి  దగగార  చాలా 
ఇరుకుగా  ఉంద్.  జ్నాల్ందరూ  ఎకుకవ 
అవవటంతో  తొకికసలాట  జ్రిగింద్.  ఆ 
తొకికసలాటలో ఎవరోదానిని  కిరింద్కి తోస్సారు. 

పాపం  జ్నాల్  కాళ్ళల  కిరింద  పడి  ఆ  కుకక  అకకడే 
చనిపోయింద్!

త్రావత్  కొనిని  రోజుల్కు  రాజుగారి  కుటుంబ్ం 
వెనకిక తిరిగి వచిచంద్. అయినా వాళ్ళళకి కుకక 
అసల్ు గురుతకే రాలేదు! 'మా కుకక ఏద్?' అని 
కూడా  ఆలోచించలేదు  రాజుగారు  గానీ, 

ఇంట్లవాళ్ళుళ గానీ!  

ఆ  త్రావత్   ఒక  రోజున   రాజుగారు 
కుటుంబ్ంతో  సహా  అడవిలో  విహారానికి 
బ్యల్ుదేరారు.  కొంత్మంద్  భటుల్ు 
మాత్రం  వాళ్ళళను  అనుసరించి  పోత్ునానిరు. 

అకసామత్ుతగా   శత్ురి  సెైనికుల్ు  ఎదురయాయరు 
వాళ్ళళకి!  రాజుగారు,  భటుల్ు  వాళ్ళళతో 
యుదధం చేసుతంట  రాణి, యువరాజు ఇదదరూ 
వణుకుకంటూ  చెటుటు  పొదలోల  నకిక 
కూరుచనానిరు.  అపుపడుగానీ  వాళ్ళళకు  కుకక 
గురుతకు  రాలేదు.  అద్  ఉండి  ఉంట   శత్ురి 
సెనైికుల్  రాకను  ముందుగానే  పసిగటటుద్! 

వాళ్ళళతో తెగించి పోరాడేద్ కూడాను! 

ఆ  పోరాటంలో  రాజుకు  చాలా  గాయాలే 
అయాయయి.   ఆయనిని  వెనకిక   తీసుకువచిచ 
స్వల్ు  చేసూత  ఇంట్ల  వాళ్ళలంతా  కుకకను  బాగా 
గురుత  చేసుకునానిరు.   రాజుగారు  కూడా 
కుకకను త్ల్చుకొని  పశాచతాతప పడాడడు. 

ఆ  త్రావత్   మళ్ళ  వాళ్ళుళ   వేరే  కుకకను 
తెచుచకొని  చాలా పేరిమగా  పెంచారు. కానీ   అద్ 
ఏనాడ  మొదట  కుకక  అంత్  చలాకీగా  లేనే 
లేదు!
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ప ం ద ు ల్  క థ
పందుల్ు బ్ురదలో ఎందుకు దొరులతాయి? మాకూ తెలీలేదు- ఇద్గో, పుటటునరోజు బాబ్ు మైత్రిష్  చెపిపన ఈ  
ఇంగ్లషు జ్నపద కథ చద్వేంత్ వరకూ. మీకు తెల్ుస్మో మరి- అయినా చదవండి..

స్కరణ, కథనం : మైత్రిష్, ఏడవ త్రగతి, రిషవాయలీ సూకల్, మదనపల్ల, చిత్ూతరుజిలాల.

చాలా  వందల్  ఏళ్ళళ  కిరిత్ం  పందుల్ు  శుభరంగానే 
ఉండేవి.   వాట  మాంసం  కౄరమృగాల్కు 
చాలా  ఇషటుంగా  ఉండేద్.   కానీ  ఇపుపడు 
పందుల్ంట  అందరికీ  అసహయమ్.  ఎందుకో 
తెల్ుసుకోవాల్ంట  చదవండి, ఈ కథ.  

ఒక పెదద అడవిలో సాగర అనే ఒక చినని పంద్ త్న 

కుటుంబ్ంతో  నివసిసూత  ఉండేద్.   వేసవి 
కాల్ంలో  ఒక  రోజు  సాగర  బ్యటకు 
వెళ్ళుత్ుంట  "జ్గరిత్తగా  ఉండు.   ఎకుకవ 
దూరం  వెళ్ళళకు  "  అని  చెపిపంద్   వాళ్ళల  అమమ. 
"ఎకుకవ  దూరం  వెళ్ళవంట  అడవి 
జ్ంత్ువుల్కు  తిండివి  అవుతావు"  అనానిడు 
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నానని.
"సరే!  దూరం  వెళ్ళళనులే"  అంటూ 
బ్యల్ుదేరాడు సాగర. 

ఆడుత్ూ  పాడుత్ూ  తెలీకుండానే  అడవిలో 
చాలా  దూరం  వెళ్ళడు.  కొద్ద  స్పటకి  మిటటు 
మధాయహనిం అయింద్. 

"చాలా  వేడిగా  ఉంద్.  ఏమి  చెయయను?" 

అనుకునానిడు సాగర.  

అంత్లో  వాడికి  ఒక  బ్ురద  గుంట 
కనిపించింద్.  "అకకడికి  వెళ్ళ  దొరిలత్  చల్లగా 
ఉంటుంద్"  అనుకొని,  సాగర  ఆ  బ్ురదలో 
దొరులత్ూ ఉండిపోయాడు చాలాస్పు.

ఆ  త్రావత్  త్రుకొని  ఒళ్ళళంతా 
చూసుకునానిడు.  నల్లగా,  బ్ురద  బ్ురదగా 
అయియంద్. "ఇద్  ఎంతో  హాయిగా  ఉంద్  కానీ 
ఇలా  ఇంటకి  వెళ్త్  అమమ  తిడుత్ుంద్. 

ఇంటకి  సానినం  చేస్  వెళ్ళల్"  అని 
నిరణయించుకుని అకకడ నుండి లేచాడు.

"కానీ  ఇకకడ  ఎకకడా  సానినం  చేయడానికి 
చెరువు  లేదే-  సరే.  ఇంకా  కొద్ద  దూరం 

వెళ్ళతాను-  ఏదైనా  చెరువు  కనిపించవచుచ" 

అనుకొని  ముందుకు సాగాడు. 

అనుకుననిటల   పెదద చెరువు ఒకట   కనిపించింద్ 
వాడికి.  వెంటనే  అకకడికి  పరిగతిత  దానిలో 
సానినం చేయడం  మొదల్ుపెట్టుడు. 

కాస్పటకి  ఆ  చెరువులో  నీళ్ళుళ  తారిగడానికి 
వచిచంద్  ఒక  తోడేల్ు.  "చెరువులో  ఉనని 
నీరంతా  మురికిగా  అయిపోయిందేమిట?" 

అనుకుంటూ ఆవల్ వెైపుకి చూసింద్.  అకకడ 
సాగర  కనిపించాడు.   వాడిని  చూడగానే 
దానికి  అరథమైంద్-  సాగరే  నీరంతా  మురికి 
చేశాడని.  తోడేల్ుకు   విపరీత్మైన   కోపం 
వచిచంద్.  "నేను  'మంచి  నీళ్ళుళ  తారిగుదాం' 

అనుకొని  వస్త   నువువ   నా  నీళ్ళలనినిటనీ   మురికి 
చేసాతవా?  ఇపుపడే  భోజ్నం  చేసి  వచాచను 
కాబ్టటు  సరిపోయింద్.  నినుని   రేపు   పీకుక 
తింట్ను.  ఒకవేళ్ళ   నువువ  రేపు  ఇకకడికి 
రాలేదనుకో,  నేనే  మీ  ఇంటకి  వసాతను!  మీ 
కుటుంబ్ంలో  అందరినీ  నమిల్  తినేసాతను!!" 

అని బద్రించి వెళ్ళపోయింద్ తోడేల్ు.  

సాగరకు  చాలా   భయం  వేసింద్.  ఏం 
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చెయాయలో  తెలీలేదు.  వణుకుకంటూనే 
ఇంటకి  పరుగతాతడు.  ఇంట్ల  అందరికీ 
చెపాపడు జ్రిగిన సంగతి.  

"జ్గరిత్తగా  ఉండమని  చెపాపను  కదా! 

ఎందుకు వెళ్ళవు అకకడికి?" తిటటుంద్ అమమ. 
"ఎకుకవ  దూరం  వెళ్ళవుగా,  ఇపుపడు 
ఏమైందో చూడు!" అనానిడు నానని. 
"సరేలే,  జ్రిగిందేదో   జ్రిగి  పోయింద్. 

ఇపుపడు  మనకి  ఒక  ఉపాయం  కావాల్-  ఏం 
చేదాదం?" అనానిడు తాత్యయ.
అందరూ  ఉపాయం  కోసం  ఆలోచించడం 
మొదల్ుపెట్టురు.  అయినా తాత్యయకు ఏమీ 
ఉపాయం  తోచలేదు.  "అసల్ు  నువువ 
ఎందుకురా,  అమమ  మాట   వినకుండా 
దూరంగా వెళ్ళవు?" అడిగాడు  ఊరికే.

"ముందు  నేను  బ్ురదలో  దొరాలను;  కంపు 
కొటటుటం  మొదలట్టును  కదా,  అందుకని 
సానినం  చేయాల్సి  వచిచంద్!  వెత్ుకుకంటూ 
చెరువు  దగగారికి   వెళ్ళను.  చెరువు  చాలా 
దూరంగా  ఉంద్-  నేనేం  చెయయను?" 

అనానిడు.

"అయయ!  మరి  నువువ  అసల్ు  బ్ురదలో 
ఎందుకు  దొరాలవురా?"  అని  అడిగాడు 
తాత్యయ. 
"వాతావరణం  వేడిగా  ఉంద్  కదా  తాత్యాయ! 
బ్ురదలో  దొరిలత్  హాయిగా,  చల్లగా 
అనిపించింద్!"జ్వాబిచాచడు సాగర.

అద్ వినగానే తాత్కు త్ట్ల్ున ఒక ఉపాయం 
త్టటుంద్.  "ఒరే!  నువువ  పొదుదనేని  మళ్ళ  అదే 
చెరువు  దగగారకు  వెళ్ళుళ.  అయిత్  అలా  వెళ్ళ 
ముందు  బాగా  కంపు  కొటటు  మురుగులో 
మరింత్ ఎకుకవ స్పు  దొరిల, ఆ త్రావత్  వెళ్ళుళ! 
సానినం  మాత్రం  చెయయకు!!"  అనానిడు 
గుసగుసగా.

సాగర  కు  తాత్యయ   ఉపాయం  అరథం  అయి, 

చాలా సంతోషం వేసింద్.  

మరునాడు పొదుదన  లేచీ లేవగానే  వెతికీ  వెతికీ  
బాగా కంపు కొటటు మురుగులో  పద్ నిమిషాల్ు 
దొరాలడు సాగర. 

ఆ త్రావత్ ఎకకడా ఆగకుండా చెరువు దగగారకు 
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వెళ్ళ,  తోడేల్ు  రాక   కోసం  ఎదురు  చూసూత 
కూరుచనానిడు.  

త్నకంపు  త్నే  భరించలేకునానిడు  వాడు- 

అయిత్నేమి,  ఎంత్  కంపు  కొటటునా 
కదల్కుండా కూరుచనానిడు.

కొంత్స్పటకి తోడేల్ు  వచిచంద్. సాగర అకకడ 
నిల్బ్డి  ఉండటం  చూసి  సంతోషపడింద్. 

వెంటనే  దానిని  తిందామని  రండు  అడుగుల్ు 
ముందుకు  వేసిందలాల    ఆగి-  "ఛ!  ఛ! 

కంపు!!"  అని  అరిచింద్. "నేను  త్టుటుకోలేను 
బాబ్ూ!"అంటూ   సాగరని  వద్ల్  వెనకిక 
పరుగు తీసింద్. 

సాగర  ఊరికే  వదుల్ుతాడా,  దానిని!?  "రా, 

ననుని  తిను!  నీకోసమ్  వచాచను!  ననుని 
తినకుండా వెళ్ళతావేం..!" అంటూ దాని  వెంట 
పరిగతాతడు.  

"బాబోయ!  కంపు!  కంపు!..  ఛ!  ఛ! 

భరించలేకపోత్ునాని!  వెళ్ళుళ!  వెళ్ళుళ!" 

అంటూ వెనకిక తిరిగి చూడకుండా పరిగతితంద్ 
తోడేల్ు.  

అద్  కనుమరుగు  కాగానే  సాగర  విరగబ్డి 
నవావడు.  కడుపుబ్బా  నవువత్ూ  ఇంటదారి 
పట్టుడు.

క్షేమంగా  ఇంటకి  చేరిన  సాగరని  చూసి  తాత్, 

త్ల్ల, త్ండిరి చాలా సంతోషంచారు.  

తాత్  అయిత్  త్న  మనవడు  తోడేల్ు  బారి 
నుంచి  త్పిపంచుకుని  వచిచన  వెైనానిని  మిగిల్న 
పందుల్నినిటకీ కథల్ు కథల్ుగా  చెపాపడు.  

ఆనాటనుండీ  తోడేల్ును  దూరం 
పెటటుటంకోసం  ఆ  పందుల్నీని  కూడా  బ్ురదలో 
దొరలసాగాయి-  రాను  రాను  అవి   మురుగు 
వాసనను  యిషటుపడటం  కూడా 
మొదల్ుపెట్టుయి! 

ఇపుపడు  తెల్సిందా,  పందుల్ు  బ్ురదలో 
ఎందుకు దొరులతాయ?!
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   ప ట ు టుబ్ డి న  దొ ం గ
రచన: బి. రాజు, 8 వత్రగతి, z.p.h.సూకల్, చెనేనికొత్తపల్ల.

రామనగరంలో   ఉండే  చల్పతికి   ఆఫీసులో 
ఏదో   ముఖ్యమైన   పని  పడింద్.  ఇంట్లంచి 
బ్యల్ుదేరే  ముందు  హడావిడిగా  ఇంట 
తాళ్ళం  కోసం   వెతికాడు  చల్పతి.  తాళ్ళమూ 
కనపడలేదు; తాళ్ళపు చెవీ లేదు! ఇంట్ల చాలా 
డబ్ుబాల్ు, బ్ంగారు నగల్ు ఉననిై. 
చల్పతి  ఇంట  ముందే  ఉంట్డు  గణపతి. 

గణపతి  ఏమంత్  మంచివాడు  కాదు-  వాడికి 

లేని  అల్వాటు  లేదు.  అయినా  అవసరం 
గణపతిద్.  ఆఫీసుకు  వెళ్ళళకుండా  ఉండనూ 
లేడు;  తాళ్ళం  వెయయకుండా  ఇంటని  వద్ల్ 
వెళ్ళళనూ  లేడు-  'కానీలే'  అనుకునానిడు. 

గణపతిని  పిల్చాడు.  'ఇంట్ల  విల్ువెైన 
సామాను  ఉననిద్;  ఇల్ుల   కాస్పు 
చూసుకో'మని   చెపిప,   గబ్గబా  ఆఫీసుకు 
వెళ్ళపోయాడు.  
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చల్పతి   ఆఫీసు  పని  ముగించుకొని  ఇంటకి 
వచేచసరికి   సాయంత్రం  అయియంద్.  చూడగా 
ఇంట్ల లైటుల వెల్గటం లేదు. ఇంట త్ల్ుపుల్ు 
బారాల తీసి ఉనానియి! 

చల్పతి  హడావిడిగా  లైటుల  వేసి  చూశాడు. 

లోపల్కి పోయి చూస్త   గణపతి  ఒక  సతంభానికి 
కటటువేసి   వునానిడు!  లోపల్   బీరువాలో 
సామానలనీని  చెలాల  చెదరుగా  పడేసి  ఉనానియి. 

డబ్ుబాల్ు, నగల్ు అనీని మాయం! 

చల్పతి  గబ్గబా   గణపతి  కటుల  విపిప 
వణుకుత్ునని గొంత్ుతో  అడిగాడు "ఏమంైద్, 

ఎవరు, నినుని ఇట్ల  కటటుసింద్?" అని. 

గణపతి  భోరుమని   ఏడాచడు.  ఏడుసూతనే 
చెపాపడు-  "నువువ   ఇలా  వెళ్ళవుగదా, 

ఆఫీసుకు? నేను మా ఇంట త్ల్ుపుల్ు వేసి మీ 
ఇంట్లకి   వచాచన్  లేదో-  ఓ  దొంగ  లోపల్కి 
దూరి  త్ల్ుపుల్ు   వేస్శాడు.   నేను  న్రు 
తెరిచేంత్లో  నా  మీద్కి  దూకాడు.  ననుని 
కటటువేసాడు- తీరుబ్డిగా  బీరువా తెరచుకొని, 

నగల్ు, డబ్ుబాల్ు, విల్ువెైన  వసుతవుల్ు- అనీని 
దోచుకొని   పోయాడు!  నేను  ఉండీ  ఏమీ 

చెయయలేనివాడినయాయను!" అనానిడు.

చల్పతికి  అనుమానం  వచిచంద్- "ఇనేనిళ్ళుళగా 
త్మ  కాల్నీలో  దొంగత్నం  అనని  మాట  లేదు. 

అకసామత్ుతగా, అదీ త్నకు ఆఫీసు పని పడగానే 
ఇలా  ఎందుకు  జ్రుగుత్ుంద్?  ఏదో  మోసం 
ఉంద్!"-  వెంటనే   గణపతిని,  అకకడికి  చేరిన 
ఇరుగు  పొరుగు  వాళ్ళళను   అకకడే 
ఉండమనానిడు;  త్న  స్నిహిత్ుడు   లాయర 
జ్గనానిథ్  దగగారికి  వెళ్ళ  టూకీగా  జ్రిగినదంతా 
చెపాపడు-  "గణపతినీ  నమ్మటుల  లేదు"  అని 
జోడించాడు. 

జ్గనానిథ్  చాలా  తెల్వెైనవాడు.  లాయరగా 
అత్నికి  చాలా  మంద్తో  పరిచయం  ఉననిద్; 

అత్ను సవయంగా చాలా నేరాల్ను పరిశోధించి 
ఉనానిడు  కూడాను.  చల్పతిని  అత్ను   కొనిని 
పరిశనిల్ు  అడిగాడు-  "గణపతిని   తాడుతో 
కటటుశాడు  కదా,  దొంగ?  ముడి  ఎటువెైపు 
వేశాడు?"  అని  కూడా  అడిగాడు.  చల్పతి 
గురుత  చేసుకొని  చెపాపడు-  గణపతి  కాళ్ళుళ, 
నడుము,  చేత్ుల్ు-  కటటుసి  ఉననిై..ముడుల్ు 
ముందువెైపుకే ఉననిటులననిై" అనానిడు.
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దానితో    జ్గనానిథ్  అనుమానం  మరింత్ 
బ్ల్పడింద్.  అత్ను  ఎవరవరికో  ఫోనుల  చేసి, 

అటుపైెన  ఒక  మనిషని  పంపి  గణపతిని 
వెంటబటుటుకు  రమమనానిడు.  చల్పతి  ఇంటకి 
తిరిగి  వచేచంత్వరకు ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళళను 
కొందరిని  ఇల్ుల  గమనించుకుంటూ  అకకడే 
ఉండమనానిడు.  

అంత్లో  ఎవరో  నల్ుగురు  మనుషుల్ు 
వచాచరు.  జ్గనానిధ్  వాళ్ళలతో  మాట్లడి, 

నల్ుగురినీ  పెడరకకల్ు  విరిచికటటు,  వాళ్ళలను 
త్మ  ఇంట  ముందుగద్లో  వరసగా 
నిల్బట్టుడు.  త్ను  పంపిన   మనిష   గణపతిని 
వెంటబటుటుకొని  వచేచసరికి,  జ్గనానిధ్  అత్నిని 
ఏం  జ్రిగిందో  అడిగి,  "చూడు  బాబ్ూ! 

జ్గరిత్తగా చూడు- వీళ్ళలందరూ  ఈ రోజు  పగల్ు 
దొంగత్నం   చేసిన  వాళ్ళుళ.  వీళ్ళలలో   ఎవరు, 

నినుని   కటటుసి    చల్పతి   ఇంటని 
దోచుకుపోయింద్?" అని అడిగాడు.

గణపతి  కొంచెం  స్పు  అందరినీ  త్రిపార 
చూసాడు-  అటుపైెన  అకకడ 
నిల్బటటునవాళ్ళలలో  ఒకడిని  చూపించి- 

"సందేహంలేదు- వీడే, ఈ గడడం వాడే, ననుని 
కటటుసింద్!"   అనానిడు.   మరుకణం 
జ్గనానిథ్   గణపతి  చేతికి  సంకెళ్ళుళ వేస్సాడు! 

"నాకు  ఎందుకు  సంకెళ్ళుళవేసాతవు, దొంగని నీ 
ఎదురుగా  పెటుటుకొని?!"  అనానిడు  గణపతి, 

గింజుకుంటూ.

"ఓరి  పిచిచ నాయనా! ఈ నల్ుగురూ నీకోసం 
వచిచన   పోలీసుల్ురా!  ఇంక  నువువ 
ఒపుపకోవచుచ-  నువేవ   దొంగత్నం   చేసావని 
మాకు  తెల్సిపోయింద్.  మరాయదగా 
డబ్ుబాల్ు,  నగల్ు  ఎకకడదాచావో  చెపపకపోత్ 
వీళ్ళుళ  నినుని  ఏం  చేసాతరో  నాకూ  తెలీదు మరి!" 

అనానిడు జ్గనానిథ్ సననిగా నవువత్ూ.

గణపతి  ఆట  కటుటు  అయియంద్.  డబ్ుబా 
దసాకల్ను త్నే వేరే చోటకి త్రల్ంచి, అటుపైెన 
త్నని  తాను  కటటుసుకొని,  వేరే  ఎవరిమీదో  ఆ 
దొంగత్నానిని  నటటుదాదమనుకునని  గణపతి 
పథకం  ఫల్ంచలేదు.  అత్ను  ఇంక  చేస్దేమీ 
లేక   త్న  త్పుపను  తాను  ఒపుపకునానిడు. 

చల్పతి  ఇంట్ల  దోచిన  డబ్ుబా,  నగల్ు  పూరితగా 
వెనకిక ఇచేచసాడు.
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"వీడు  చాలా  మంద్ని  మోసం  చేసాడని 
వినానిను  గానీ,  ననూని  ఇంత్గా  మోసం 
చేసాతడనుకోలేదు చూడు! 

-త్నదాకా  వస్తగానీ  తెలీదంట్రు  అందుకే!" 

ఇల్ుల  సరుదకుంటూ  అనుకునానిడు    చల్పతి, 

బాధగా.

31
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టచర :  ఎగాజామ్  హాలోల  కనిపించే  మూడు  పేపరుల  ఏవేవో చెపపండి?

విదాయరిథ: కవశచన్  పేపర , ఆనసిర షీట్, అడిషనల్  
పేపర...ఇంకా..ఇంకా..

టచర: ఇంకానా?! మూడే కదా, నేను చెపిపంద్?!

విదాయరిథ: కనిపించని  నాల్ుగో  పేపర ఉంటుంద్  టచర- ...అదే- 

నేను కాపీ కొటటుందుకు రాసుకెళ్ళ చీట!  

తె ల్ ల కా గి త్ ం !

వెంగళ్ళపప: 5 తెల్ల  పేపరుల   ఇవవండి.

షాపు యజ్మాని : 5 పేపరుల లేవు , ఒకకట  ఉంద్.

వెంగళ్ళపప: పరావలేదు- ఆ ఒకకట  ఇవవండి, దానేని  జిరాకసి  తీయించుకుంట్ను.

కు క క -పి ల్ ల
రాము: గోపి! మీ  ఇంట్ల  పిల్ల, కుకక  స్నిహంగా  ఉంట్యా?

గోపీ: ఇంట్ల  మా   చెల్ల-నేనే  స్నిహంగా  ఉండం. ఇంక  అవేం  ఉంట్యి?

నవవం!
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బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డి!
నిరవహణ: శీరిమతి జి.ల్ల్త్, telugu4kids.com

చిత్రం:  జ.శీరికాంత, 7B, పరితిభ హైసూకల్, నాచారం, హైదరాబాదు.

  కిరింద్ బొమమను చూడండి: మీకు ఏమనిపిసుతననిద్?

డిసెంబ్రు  నల్  కావచుచ..కిరిసమస్  చెటుటు  ఉంద్  కదా;  వీడి  పుటటున  రోజేమో..  కేకు,  కాయండిల్ు  ఉననిై. 
మరి   వీడు  ఒకకడే   ఉనానిడేంట?  ఆకాశంలో  సూరుయడేంట,  మబ్ుబాల్మాటున?  వీటననినిటనీ 
చూసి ఏదైనా కథ రాయరాదూ? మీరు రాసి  పంపిన కథ బాగుంట రండు నల్ల్ త్రావత్ ఆ కథని  
కొత్తపల్లలో పరిచురిసాతం!

మా చిరునామా: కొత్తపల్ల బ్ృందం, యంఆరవో ఆఫీసు దగగార, చెనేనికొత్తపల్ల, అనంత్పురం జిలాల 515101
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మా ట్ లడే  ఒ ం ట  
రండు నల్ల్ కిరిత్ం కొత్తపల్ల లో ఇచిచన ఒంట బొమమకు కథ రాసి పంపాడు పరికాశ. మాకు ఈ కథ  
చాలా నచిచంద్. మరి మీకెలా అనిపించింద్? 

రచన: కె.పరికాశ, 3 వత్రగతి, మహేందారి అకాడమి, జ్హీరాబాద, మదక జిలాల. 

అనగనగా  ఒక  ఎడారిలో  ఒక  ఒంట  ఉండేద్. 

దానిపేరు  మిటూటు.  దాని  యజ్మాని  దానికి 
మాట్లడటం నేరిపంచాడు. 

ఒకరోజు దాని యజ్మాని ఇంట్ల లేడు. 

అపుపడు  ఆయన  స్నిహిత్ుడు  వచాచడు. 

ఇంట్ల ఉనని బ్ంగారం  అంతా దోచుకెళ్లడు. 

అదంతా గమనించింద్ మిటూటు. 
కొనిని  రోజుల్  త్రావత్   తిరిగి  వచాచడు 
యజ్మాని. చూస్త ఇంట్ల బ్ంగారం లేదు! 

ఇంట్ల  బ్ంగారం  అంతా  పోయిందని   చాలా 
విచారించాడు ఆయన. 

ద్గుల్ుతో  ఉనని  యజ్మానిని  చూసి   మిటూటు 
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చాలా  బాధ  పడింద్.  ఎలాగైనా  దొంగని 
పటటువావల్ని అనుకుననిద్. 

యజ్మానితో   అననిద్- "మీరు  తిరిగి  వచిచన 
సందరభుంగా   మీ  స్నిహిత్ుల్ందరికీ  ఒక  విందు 
ఏరాపటు చేయండి. పరితి ఒకకరినీ ఆ విందుకు 
ఆహావనించండి.  ఆపైెన  ఏం  జ్రుగుత్ుందో 
చూడండి" అని. 

ఆయన సరేనని, ఒక విందు ఏరాపటు చేశాడు. 

దానికి  త్న  స్నిహిత్ుల్ు  అందరినీ 
ఆహావనించాడు. 

ఒంట  విషయం  తెలీదు  కదా,  దొంగ 
స్నిహిత్ుడికి? అందుకని  ఆ దొంగ స్నిహిత్ుడు 
కూడా వచాచడు విందుకు. 

అకకడే   నిల్బ్డి  అందరీని  గమనిసూత  ఉననిద్ 
మిటూటు.  విందుకు వచిచన  దొంగని చూడగానే 
గురుత పటటుందద్. యజ్మాని దగగారికి పోయి ఆ 

దొంగ ఆనవాళ్ళుళ చెపిపంద్, ఆయన చెవిలో. 

అయినా అద్ చుటూటు ఉనని వాళ్ళుళ అందరికీ 
వినబ్డింద్.  ఒంట  మాటలడటం  చూసి 
ముందు ఆశచరయపోయారు అందరూ.  

అటుపైెన  అందరూ  కల్సి  దొంగను 
పటుటుకునానిరు.  అత్ను  దొంగిల్ంచిన 
బ్ంగారాననింతా తిరిగి రాబ్ట్టురు. 

పోయిందనుకునని  బ్ంగారం  దొరికినందుకు 
యజ్మాని చాలా  సంతోషంచాడు. 

మిటూటుని పేరిమగా నిమిరాడు. 

మిటూటు  ఎంతో ఆనంద్ంచింద్.
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ఏ ం కా ల్ ం ?!

సంధయ: కాలాల్ు ఎనిని, అవి ఏవి?

సీత్: కాలాల్ు నాల్ుగు.  ఎండా కాల్ం, వానాకాల్ం, శీతాకాల్ం,..ఇంకా.. పోయే కాల్ం!
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అవును! ఈ అరట 
పళ్ళతై్ చాలారుచిగా ఉననైి

కూడా!ఇవాళ్ళల సంత్లో ధరల్ు 
బాగా  త్కుకవ ఉననైి కదూ?!

అంత్లో దూరంగా... పటుటుకోండి!! దొంగ!!

నా గొల్ుసు!!

ఇందు బిందు మంచి స్నిహిత్ురాళ్ళుళ.  
చద్వేద్ మూడ త్రగత్ గానీ, తెల్వి 
త్టల్ు మాత్రం పెదదవాళ్ళళంత్ ఉననిై. 
కషాటులోల ఉననివాళ్ళలకి సాయం చేయటంలో 
వాళ్ళపుపడ  ముందు నిల్ుసాతరు.

ఒకరోజు ఏమైందంట---...

చూసూతండు.. ఇద్గో
ఓ అరటపండు తిను,

నువువకూడా!!

బిందు సరిగాగా దొంగ కాల్ ముందు పడేటుల 
విసిరింద్- ఒక అరట తొకకని!!

అత్ను కాల్ు ఎత్తలోగా మరొక తొకక!! వెంటనే మరొకట!!!

అ..అ.. అయయ!!
!!*@*$*%*!!

దొంగ కాల్ు జ్రి పడాడడు!

       జ్నాల్ు ఇందు బిందుల్ను అభినంద్ంచారు
మీరు లేకపోయి ఉంట

దొంగ దొకకకనే పోవును!!

                 ఇందు-బిందు ఇదదరూ చాలా సంతోషంగా నవావరు.

మా తెల్వి త్టల్ 
రహసయం..ఇద్గోండి..!!

అరటపళ్ళుళ ఆరోగాయనికి 
మంచివి! ఇవిగో, తినండి అందరూనూ!ఇంత్  చురుకుదనమూ,

ధైరయమూ ఎలా వచాచయి మీకు!?!

అయయ! దొంగ మనవెైపే
వసుతననిటులనానిడు.. 

ఏం చేదాదం?!

   చి తా రిల్ ు: శీ రి ద్ లీ ప్  జో ష
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     చి ని ని  చి ని ని  క ర ు ణ  !  
రచన: త్వావ ల్క్ష్మీపరిసూన , జూనియర ఇంటర, మైదుకూరు, కడప జిలాల. 

వేకువజ్మువేళ్ళ. 

పక్షుల్ు  కిల్కిల్మంటూ  పరిపంచానిని  నిదర 
లేపుత్ునానియి.  పూజ్   చదువుకుంటుననిద్. 

అపుపడే  రండు  పిచుచకల్ు  పూజ్వాళ్ళల   ఇంట 
వసారాలోకి  వచాచయి.  పూజ్  దృషటు  ఆ 
పిచుచకల్ వెైపుకు మళ్ళంద్. అదే సమయానికి 
ఇంట్లంచి  వసారాలోకి వచాచడు, పూజ్ వాళ్ళళ 
నానని.  పూజ్  పిచుచకల్ను  చూడటం 
గమనించి,  త్న  చిననినాట  విషయాల్ను 
గురుతచేసుకునానిడు- 

“ఊళ్ల  అలాంట  పిచుచకల్ు   చాలా  ఉండేవి. 

ఊళ్ళవాళ్ళుళ  ఈ  ఊర  పిచుచకల్  కోసమ్ 
జొననికంకుల్ూ,  సొదద(సజ్ జా)కంకుల్ూ  త్మ 
మొగసాల్లోల  వేలాడదీస్వాళ్ళుళ.  ఏట  గటుటున 
చెటలమీద   ఇంకా  ఎన్నిరకాల్  పక్షుల్ు  ఉండేవి- 

వాటని  చూడట్నికి  ఊరి  పిల్లల్ం  అందరం 
ఏటగటుటుకు వెళ్ళవాళ్ళళం. ” చెపాపడు ఆయన. 

“ఊళ్ళ  పిల్లల్ు  ఇపుపడు  కూడా   ఏట  గటుటుకు 
వెళ్ళుతంట్రు కదూ, నానాని?”అడిగింద్ పూజ్. 
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"ఇపపట  పిల్లలా  ?!  ఎవరూ  వెళ్ళళటం  లేదు!” 

అనానిడు నానని. 

“అదేమి?! ఎందుకు వెళ్ళళటలదు ఎవవరూ!?” 

ఆశచరయంగా అడిగింద్ పూజ్. 

"చాలా  కారణాల్ు  ఉననిై  పాపా.  ఒకట,  ఈ 
మధయ  పిల్లల్కు  త్మదంటూ  ఒకక  గంట 
సమయానినికూడా వదల్టం లేదు పెదదవాళ్ళుళ. 
ఎపుపడ ఏవేవో కాలసుల్నీ, సటుడీ అవరలనీ వాళ్ళలని 
బిజీగా  ఉంచేసుతనానిరు.  ఇంక  వాళ్ళుళ 
పరిశాంత్ంగా పరికృతిని ఆసావద్ంచేదననిడు? 

ఇక రండద్, ఇపుపడు అలాంట పక్షుల్ు చాలా 
వరకూ  అంత్రించి  పోయాయి.  మిగిల్నవి 

అకకడకకడా త్మకు నచిచన చోటుల వెత్ుకొకని 
దాకొకని  కూరుచంటునానియి.  అవి  కూడా 
చాలా త్కుకవే అని చెపాపల్" 

"అయయ,  అలా  ఎందుకు  జ్రిగింద్  నానాని?" 

అడిగింద్ కరుణ. 

"నానాటకీ  లోపిసుతనని  పరాయవరణ  సమతౌల్యం 
దీనికి  పరిధాన  కారణం.  మనుషుల్ు  త్మ 
సావరథం  కోసం  పరికృతి  విధవంసానికి 
పాల్పడుత్ునానిరు. పరికృతిలోని ఎన్ని అరుదైన 
జ్ంత్ువుల్ు,  పక్షుల్ు,  వృక్షాల్ు 
అంత్రించిపోత్ునానియి.  అలా  అంత్రించి-

పోత్ునని  పక్షులోల-  ఇవిగో,  ఈ  పిచుచకల్ు 
మొదట  వరుసలో  ఉనానియి.  సెల్ఫోన్   టవరల 
నుండి  వచేచ  రేడియేషన్   కారణంగా   ఊర 
పిచుచకల్ు   అధిక  సంఖ్యలో  చనిపో-

త్ునానియట.  ఇంక  ఏమనాల్?  అంత్కాదు, 
పూరవం  పూరిళ్ళళ  చూరలలోను,  ఇంట  పైె  కపుప 
దంతెల్  మాటున,  గోడల్కు  ఏరాపటు  చేసిన 
గూళ్ళళలోను  ఇవి  నివాసం  ఏరపరచుకుని 
జీవిసూత  ఉండేవి.  ఇపుపడు  సాలబ్ు  ఇళ్ళుళ 
వచాచయి  కదా,  పిచుచకల్కు   ఇవి  అనువుగా 
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ఉండవు;  ఏతావాతా వాట మనుగడకే ముపుప 
ఏరపడింద్!” పూజ్ వాళ్ళళనానని చెపాపడు. 

ఇద్ విని పూజ్  చినిని మనసుకు చాలా కషటుం 
కల్గింద్.  ఆరోజునే  చెకకల్తో ఒక  గూడును 

త్యారు  చేసి,  వాళ్ళల  ఇంట  వసారా   కపుపకు 
కటటుంద్  పూజ్  .  పిచుచకల్ు  రోజూ  ఆ  గూట 
చుటూటు  ఎగిరేవి;  కానీ  ఆ   గూట్లకి  మాత్రం 
వెళ్ళళలేదు! అదేమైనా వల్ అనుకునానియేమో, 

అవి.  అయిత్ అటు త్రావత్ మల్ల మల్లగా అవి 
గూట్లకి  వెళ్ళళటం,  రాత్రంతా  అకకడే 
ఉండిపోయి ఉదయానేని రివువన ఎగిరిపోవటం 
మొదల్ు  పెట్టుయి.  అద్  చూసి  పూజ్ 
ఎంత్గాన్ సంతోషపడింద్. 

'ఈ  రేడియేషనుల-అవీ  లేకుండా  ఉంట  ఎంత్ 
బాగుంటుందో!  మన  ఇళ్ళుళ  కొంచెం 
పిచుచకల్కు  కూడా  అనువుగా  ఉంట  ఎంత్ 
బాగుంటుందో కదా!" అనుకుననిద్ పూజ్. 
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తా రిస ు  ఉ చి త్ ం !

కసటుమర (కోపంగా అడిగాడు): పావుకిలో  హలావ పారిశల్ చేయమంట, ఐదువందల్ 
రూపాయల్కు బిల్ుల వేశావేమిట?

షాప్ యజ్మాని: "తారిసుకు అత్ుకుకని,   హలావ ఊడి  రాలేదు సార. అందుకని మీకు  
తారిసును కూడా 'ఫీరి' గా ఇవావల్ని నిరణయించాం! 

జోకు
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ప ని  చే స ు తం దా ం  
రచన, చితారిల్ు: సి.రాము, కొత్తపల్ల బ్ృందం. 

రోజ్  ఒకరోజున  పుసతకం  చదువుతోంద్. 

అందులో  చాలా  సీతాకోక  చిల్ుకల్ 
బొమమల్ుననైి. 
చూసూత  చూసూతండగానే  వాటలో  ఒక 
సీతాకోక  చిల్ుక  పుసతకంలోంచి  లేచి,  పెైకి 
ఎగిరింద్. 

వెంటనే  మరొకట!  ఆ  వెంటనే  మరొకట! 

ఇట్ల  సీతాకోకచిల్ుకల్నినిటకీ  పారిణం 
వచేచసింద్!  అనీని  ఎగరటం 
మొదలటటుసాయి! 
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రోజ్  వాటని  చూసి  మురిసిపోయింద్. 

త్నూ  లేచి  బ్యల్ుదేరింద్.  అవి  ఎటు 
తీసుకెళ్త అటు వెళ్ళంద్. 

సీతాకోక  చిల్ుకల్ు  త్నని  ఏ  దారి  గుండా 
తీసుకెళ్ళయ  మరి,  అకసామత్ుతగా   రోజ్ 
చుటూటు చీకట- మళ్ళ వెంటనే వెల్ుగు! 

అకకడ  మరినిని  సీతాకోకచిల్ుకల్ుననైి! 
పాడుత్ూ,  దాగుడు  మూత్ల్ు  ఆడుత్ూ, 

ఎగురుత్ుననైి, పూవుల్ మధయలో! అనీని భలే 
సంతోషంగా  ఉననైి.   వాట  సంతోషం 
రోజ్కూ  అంటంద్.   ఓ  అదుభుత్ 
పరిపంచంలోకి   వచేచసిన  అనుభూతి  కల్గాంద్ 
ఆ పాపకు. 
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అంత్లో  ఓ  సీతాకోక  చిల్ుక  వచిచ  రోజ్  చేతి 
మీద వాల్ంద్.  రోజ్ వైెపు వింత్గా చూసూత 
"ఎవరు పాపా, నువువ?" అని అడిగింద్. 

"నేను రోజ్ను!" అంద్ పాప. 

"అరే!  భలే  ఉందే!  మా  తోటలో  ఒక  రకం 
పువువల్  పేరూ  అదే!"  నవివంద్  సీతాకోక 
చిల్ుక. 

"మీరంట  నాకు  చాలా  ఇషటుం.  మీరు 
ఎపుపడ  సంతోషంగా  ఎగురుత్ూ 
ఉంట్రు కదా, అందుకని!" చెపిపంద్ రోజ్. 

"ఔనా!  థాంకసి!"  నవివంద్  సీతాకోక  చిల్ుక.  "నేను  ఇకకడి  టచరిని.  అందుకని  నినుని 
రండు  పరిశనిల్ు అడుగుతాను. సరేనా?" అంద్. 

"అయయ నాకు మాథ్సి అయిత్ సరిగాగా రాదు టచర! సోషల్ అయిత్ బాగా వచుచ! తెల్ుగు 
కూడా!" అంద్ రోజ్. 

"సుల్భం పరిశనిలేలే. నీకు అందరిలోకీ ఎవవరంట చాలా చాలా ఇషటుం?" 

"ఉం.." అని కొంచెం ఆలోచించింద్ రోజ్. "నాకు రోజ్ అంట చాలా చాలా ఇషటుం" అంద్. 

సీతాకోక చిల్ుక రకకల్ు టపటపలాడించింద్. "భలే! మాకు కూడా మ్మంట చాలా చాలా 
ఇషటుం" చెపిపంద్. 
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"నువువ  ఎపుపడ  ఏం  చేసుతంట్వు?" 

అడిగింద్ అద్ ఇపుపడు. 

"ఉం... ఏదో ఒక పని!" అననిద్ రోజ్. 

"వావ!  మ్ం  కూడా!  మ్ం  చేస్ద్  ఏదైనా 
పనే!" అననిద్ సీతాకోకచిల్ుక. 

"ఈసారి  నేను  అడుగుతాను-  నేను  ఎట్ల 
ఉంట  మీకు  ఇషటుం  అవుతాను?"  అడిగింద్ 
రోజ్. 

"రోజ్  పాప  లాగా  ఉంట!"  చటుకుకన 
సమాధానం  చెపేపసింద్  సీతాకోక  చిల్ుక,  నవువత్ూ.  "పిల్లలాలగా  ఉంట  ఎవరైనా  ఇషటుమ్ 
అవుతారు" 
అంత్లో  రోజ్కి  మల్కువ  వచేచసింద్.  "ఓహ!  ఇదంతా  కల్!"  అనుకుననిద్.  చూస్త 
అపపటకే లేచి చదువుకుంటునానిడు అనని. 
"ఒరేయ! కల్ల్ు నిజ్ం కావాల్ంట ఏం చెయాయల్రా?" అడిగింద్ వాడిని. 

"పని చెయాయల్మామ! పని!" అనానిడు వాడు, మళ్ళపుసతకంలో మునుగుత్ూ. 

"వీడికి  ఎట్ల  తెల్ుసు?"  అనుకుననిద్  రోజ్.  "పెదదవాడు  కదా,  సీతాకోక  చిల్ుక 
ఇద్వరకెపుపడ  చెపిప  ఉంటుంద్!"  అనుకొని  మళ్ళ  కొంచెం  కునికింద్.  కల్లో  సీతాకోక 
చిల్ుకల్ు ఈసారి పనుల్ు చేసూత కనబ్డాడయి దానికి!
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అ ద ు భు త్ ం
రచన: ఎ.సిరిల్డిసోజ్, చెనేనికొత్తపల్ల. 

చిల్మత్ూతరు  సామానయంగా   పచచగానే 
ఉండేద్.  అయిత్  ఏమైందో  ఏమో,  ఈమధయ 
కొనేనిళ్ళుళగా  వరాషల్ు  లేవు.  పచచదనం  బాగా 
త్గిగాపోయింద్;  పంటల్ు   పండక  ఊళ్ళ 
జ్నాల్ంతా   బాధలో   కూరుకుపోయారు. 

బాధలో  బాధ- ఇంకోట పటుటుకుంద్. అదేంట్ 
చూడండి- 

ఆరోజున  చిల్మత్ూతరు పిల్లల్ు కొందరు   కిరికెట్ 

ఆడేందుకు   వెళ్ళరు.   రండు   జ్టుటుల్ుగా 
విడిపోయి    ఆటను   పారిరంభించారు.  బౌల్ర 
వేసిన  బ్ంతిని   చాలా గటటుగా కొట్టుడు సర. అద్ 
గాల్లోకి  ఎగిరి,  ఎకకడ  నేల్మీద  పడి 
దొరులకుంటూ  చాలా   దూరమ్    వెళ్ళంద్. 

అటువెైపు   ఉనని  ఫీల్డర  దాని  వెంట 
పరుగుతీశాడు-  మిగిల్న  వాళ్ళలంతా  అకకడే 
నిల్బ్డి  చూసుతనానిరు.  ఎంత్స్పటకీ   ఫీల్డర 
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వెనకిక  తిరిగి  రాలేదు.  చివరికి  అందరూ   వెళ్ళ 
చూసారు- 

అకకడ  నేల్కు  ఒక  పెదద  రంధరం  ఉంద్.  ఫీల్డర 
రోహిత   ఆ  రంధరం  పరికకన   కూరొచని   త్ల్ 
పటుటుకొని  ఏదో  ఆలోచిసుతనానిడు.  అందరూ 
వాడి  దగగారికి వెళ్ళ   "అరేయ,  ఏమిరా,  బ్ంతిని 
వెత్కటం  మానేసి  ఈ  రంధరం   వదద   కూరొచని 
ఏమి  చూసుతనానివురా?" అని అడిగారు. 
వాడు  అనానిడు  "అరేయ,  ఈ   రంధరంలో 
ఏముంటుందా  అని   ఆలోచిసుతనానిను.  మన 
అయయవారు చెపాపరు కదరా, 'పూరవకాల్ంలో 
రాజుల్ు   బ్ంగారానిని  ,   వజ్రిల్ను   రకరకాల్ 
చోటల   దాచిపెట్టురు  'అని?  నాకు  ఎందుకో 
చాలా  నమమకంగా  ఉంద్రా,  ఇద్  కూడా 
అలాంట  చోట  అని!"  అని.  ఇంకేముంద్, 

అందరూ వాడి  చుటూటు మూగారు.  అందరూ 
ఆ రంధరంలోకి  నికిక నికిక చూశారు.  అందరికీ 
రోహితకు  వచిచన  అనుమానమ్  వచిచంద్. 

అందరూ  వాళ్ళల  పెదదవాళ్ళలకి  చెపాపరు-  ఊళ్ళ 
పెదదవాళ్ళలంతా  వచిచ  చూసారు-  ఇంకా 
అనుమాన పడాడరు.

"ఇనిని  సంవత్సిరాల్ుగా ఎవరూ  చూడనిదానిని 
పిల్ల  వాడు   రోహిత   కనుకోకవటం-  నిజ్ంగా 
ఊరికి  మంచి  రోజుల్ు  రానునానియి" 

అనుకునానిరు  అందరూ.  'అకకడ  నిజ్ంగానే 
నిధి  ఉంద్.  లేకపోత్  ఇంత్మంద్  పెదదవాళ్ళుళ 
ఎందుకు  వచిచ  చూసాతరు?'  అనుకునానిరు 
పిల్లల్ు. 
సరపంచి  గారు    గారిమసుతల్ందరినీ  పిల్చి 
మాట్లడారు.  "గారిమసుతలారా!  మనందరికీ 
తెల్ుసు. కొద్ద సంవత్సిరాల్ుగా మనకు మంచి 
వానల్ు  లేవు.  ఈ   ఏడాదైత్    పంట  పూరితగా 
నషటుమ్  అయియంద్.  ఇపుపడు  దేవుడు 
మనకోసం  ఇదేదో  మారగాం  చూపిసుతననిటుల 
నాకు అనిపిసుతననిద్.   కాబ్టటు  అందరం కల్సి 
ఇకకడ  త్రవువదాం.  దొరికినవాటని   అందరం 
సమంగా  పంచుకుందాం.  త్రవవడానికి  అయేయ 
ఖ్రుచను   కూడా    అందరం   సమానంగా 
పంచుకుందాం"  అనానిరు.  అందరూ 
సరేననానిరు;  వెంటనే  అకకడ  త్రవవకాల్ు 
మొదల్ు పెటటుశారు కూడాను! 

ఒక   రోజు   గడచింద్..  త్రవవకాలోల  ఏమీ 
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దొరకలేదు. రండ రోజు  ముగిస్  సమయానికి 
ఆ పరిదేశానికి ఒక  పరికకగా   పెదద భోషాణం ఒకట 
కనబ్డింద్.  అందరూ  హడావిడి  పడాడరు; 

భోషాణానిని  బ్యటకి  తీసి చూశారు. దానిలో 
బ్ంగారం,  వజ్రిల్ు-  ఏమీ  లేవు!  పూరవ 
కాల్పువి,  ఏవో  తాళ్ళపత్ర  గరింధాల్ు ఉనానియి. 

అందరూ   నిరాశ  పడిపోయారు.  

కొందరు  అనానిరు-  "పరావలేదు-  ఇదేదో 
దొరికింద్  కదా  అని  ఆపకూడదు.  ఇంకొంచెం 
త్రవివత్ నిజ్ం నిధి  దొరకచుచ!" అని.  మూడ 
రోజు  పని  నిసాసిరంగా   గడిచింద్-  ఏమీ 
దొరకలేదు.   అపపటకి    ఖ్రుచ   ఐదు  ల్కల్ 
రూపాయల్  వరకు  అయియంద్.  "పని 
ఆపెయయండి-  చాల్ు!  అసల్ు  ఇకకడ  ఏమీ 
లేదు!"  అనానిరు  కొందరు.  "కాదులే, 

ఇంకొకక  రోజు  త్రవివ  చూదాదం;  ఏమీ 
దొరకకపోత్  ఆపేదాదం"  అనానిరు  కొందరు.  ఆ 
త్రావతి  రోజు  పని  ముగిస్   సమయానికి, 

గుంత్లో  లోత్ుగా  ఇరుకుకని  కనబ్డింద్- 

ఉండలాగా  గుండరంగా  ఉనని  వసుతవు  ఒకట! 

అయిత్  ఆ  సరికే   బాగా  చీకట  పడింద్. 

"దానేనిదో   రేపు  తీదాదం.  మనకు  అసల్ు  ఈ 
ఆలోచన  ఇచిచంద్  రోహిత  కదా,  రోహిత   చేత్ 
తీయిదాదం, దానిని!" అనానిరు సరపంచి గారు. 

పరిజ్ల్ందరూ  ఆరోజు  రాతిరి  అకకడే 
నిదరపోయారు.  ఎవవరూ   భోజ్నానికి   కూడా 
పోలేదు. 

మరుసట  రోజు   ఉదయానేని  రోహిత 
ట్రిచలైటు  చేత్  పటుటుకొని   రంధరం   దగగారికి 
వెళ్ళడు.  తాడు   సహాయంతో   రంధరంలోకి, 

వీలైనంత్    కిరింద్కి  జ్రాడు.  అకకడినుండి 
లోనికి చెయియ చాపిత్  రోహితకు  అంద్ంద్, ఆ 
వసుతవు!  'ఎంత్  బ్రువు  ఉంటుందో' 

అనుకునానిడు  గానీ,  వాడు  దానిని 
సుల్భంగానే  తీయగల్గాడు! 

"ఏంటరా,  దొరికిందా  ఉండ?"  అడిగారు 
పెదదవాళ్ళలందరూ, పైెనుండి.  

"దొరికిందండీ" అనానిడు రోహిత  నీరసంగా. 

"మరేద్,  అంద్వువ,  దానిని  ఇలా!"  అనానిరు 
జ్నాల్ు.  రోహిత దానిని పైెకి అంద్ంచాడు. 

ఏంటనుకునానిరు, అద్  కిరికెట్  బ్ంతి! 
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"ఒరేయ!  ఈ   బ్ంతితోనేరా,  మనం   ఆ  రోజు 
ఆడింద్!  మన  బ్ంతి  మనకు 
దొరికింద్రోయ!"  అని సంతోషంగా అరిచారు 
పిల్లల్ంతా.  

పెదదల్ంతా  ఒకరి  ముఖాలొకరు 
చూసుకునానిరు.  అందరూ  మౌనంగా 
గుంత్కేసి  చూశారు.  "ఒరేయ,  రోహిత!

నిజ్ంగా  అకకడ  ఇంకేమీ  కనబ్డటం  లేదా?" 

అనానిరు నిరాశగా. 

"ఇకకడ  కొంచెం  త్మ  త్పప  మరేమీ  లేదు. 

ఏదీ,  గడారి  (గునపం)  ఇటవవండి  ఓసారి!" 

అనానిడు  రోహిత.   ఎవరో  గడారిని 
అంద్ంచారు వాడికి. 

త్మ  ఉనని  చోట   వాడు  గునపంతో  ఒక  పోటు 
పొడిచాడ, లేదో- పెదద నీట జ్ల్ ఒకట బ్యల్ు 

దేరింద్ అకకడినుండి! ఉవెవత్ుతన లేచిన నీళ్ళుళ 
ఏనుగు  తొండంలోంచి  పడుత్ునని  ధార 
మాద్రి  అందరినీ  ముంచెతాతయి.  కరువుతో 
నీటకి  ముఖ్ం  వాచి  ఉనని  జ్నాల్ు  ఆ  నీళ్ళలలో 
త్డుసూత  గంత్ుల్ు  వేశారు.  పిల్లల్ు  నీళ్ళలలో 
ఉతాసిహంగా ఈత్ల్ు కొట్టురు. 

మరునాటకలాల  దానిచుటూటు  ఒక  మంచినీట 
సరసుసి  త్యారైంద్.   పరిభుత్వం  వారి 
సహాయంతో  దానిచుటూటు  అవసరమునని 
చోటలలాల  కటటుల్ు,  గేటుల  త్యారయాయయి. 

అటుపైెన  చిల్మత్ూతరుకు  ఇక  నీట  సమస్య 
లేకుండా  పోయింద్.  ఊరి  బీళ్ళళనీని 
ససయశాయమలాలైనాయి. 

పిల్లల్ు   చేస్   చినని  చినని    అల్లరి  పనుల్ు 
అపుపడపుపడ   సమాజ్నికి    బాగా 
ఉపయగపడతాయి!

46

"కాయల్ు కాని   కాయల్ు ఏంట?"

"టపాకాయల్ు" కోడి కాని కోడి ఏంట?

"పకోడి”

కాయ కాని కాయ ఏంట?

“త్ల్కాయ”



కొత్తపల్ల-ఫిబ్రవరి 2012

మ న ం  గొ ప ప  
"నువువ  గొపాప,  నేను  గొపాప?"  అనుకోవటం  లోంచి  "మనం  గొపప"కి  మారటం  నిజ్ంగా  గొపేప.   ఇద్గో, 

చూడండి ఈ కథ. 

రచన: గంగి పుల్లయయ, ఉపాధాయయుడు, గడడం నాగేపల్ల, నారపల్, అనంత్పురం జిలాల. 

గాల్,  నీళ్ళుళ   మంచి  స్నిహిత్ుల్ు.  ఇదదరూ 
అనేక   జీవరాసుల్కు   ఉపయగ-

పడుత్ుంట్రు. 

అయిత్  మనుషుల్ు  నీళ్ళలను   గురించే 
ఎకుకవగా   మాట్లడుత్ునానిరు:  "ఆ  ఊళ్ల 
నీళ్ళుళ   ఎకుకవగా   ఉనానియి-  పంటల్ు   బాగా 

పండుత్ునానియి.   వాళ్ళలంతా   ధనవంత్ు-

ల్యాయరు. నీళ్ళుళ   లేని  ఊళ్ళలలో  మనుషుల్ు, 

పక్షుల్ు,  జ్ంత్ువుల్ు,  పంటల్ు  లేక 
కషటుపడుత్ునానిరు-" ఇలాగ. 

ఈ    మాటల్ు   వినని    నీటకి   గరవం  పెరిగింద్. 

'గాల్  కంట   నేనే   ఎకుకవ'  అనుకోవటం 
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మొదల్ు పెటటుంద్. 

చివరికి అద్ ఒకరోజు  గాల్ దగగారికి  వెళ్ళ అననిద్: 

జీవరాసుల్కు మన  ఇదదరిలో  ఎవరు  ముఖ్యం? 

చెపుప!" అని. 

"ఇదదరమూ  అవసరమ్" అననిద్ గాల్.  

"అయయ,  'మనిదదరం'  అని  కల్ుపుకుంట్-

వెందుకు?  నీకు   ఆకారమ్   లేదు.  నువువ 
అసల్ు  కంటకే   ఆనవు.  నీ  గురించి  అయిత్ 
ఎవవరూ  మాట్లడుకోనే  మాట్లడుకోరు.   నీ 
అవసరం  నీకే!"  అననిద్  నీరు,  నవువత్ూ. 

"ననుని  చూడు-  ఏ   పాత్రలోకి   పోస్త   ఆ 
ఆకారంలో  ఉంట్ను.   నేను   లేకుంట 
పంటల్ు   ఎండిపోతాయి;  చెటుల   బ్రత్కలేవు  ; 
పక్షుల్ు-జ్ంత్ువుల్ు  బ్రత్కలేవు.  మరి   నేను 
త్ల్చుకుంట  చాల్ు-  పంటల్ు   పండించ-

గల్ను;  వరదల్ు,  కరువు  కాటకాల్ు 
తెపిపంచగల్ను.  జీవరాసుల్నినిట    కషటు 
సుఖాల్లోనూ  నా   పాత్ర  చెపపలేనంత్  ఉంద్. 

అవసరం  అంట  నేనే  కద,  నినుని  నువువ 
కల్ుపుకునేదందుకు?" అని  విరరివీగింద్. 

దాని   మాటల్కు    గాల్  నొచుచకుననిద్, 

చిననిబోయింద్. "మిత్రమా! జీవరాసుల్కు  నీ 
అవసరం చాలా ఉననిద్. అయినా నేను  కూడా 
ముఖ్యమ్"  అననిద్ మల్లగా. 

నీరు  ఇంకొంచెం  వెటకరించింద్-  "అలా 
అనకు! జీవరాసుల్కే  కాదు, నీకు  కూడా  నా 
అవసరం   ఎంతో   ఉంద్!!  ఎందుకంట,  నేను 
లేకుంట  చెటుల  బ్రత్కవు- గాల్ వీచదు మరి!!" 

అని సంతోషపడింద్.    

గాల్   ఉడుకుకననిద్-  "ఎవరి   పారిధానయత్ 
వారిద్లే-  ఈ  మాటల్ు  చాల్ు  ,  ఇంత్టతో 
ఆపుదాం " అని  మౌనం  వహించింద్.  

నీళ్ళుళ  మరింత్   రచిచపోయినై-  "ఏనాడ 
కంటకి   కనిపించవే,  నువేవనా-  ఎవరి 
పారిధానయత్   వారికి   ఉంటుందనేద్!?  ఎట్ల 
ఉంటుంద్  పారిధానయత్?  ననుని  చూడు-  నేను 
సూక్ష్మ  రూపంతో,  కంటకి    కనిపించకుండా 
ఆవిరి  అవుతాను-  మ్ఘాల్ను   చేరతాను. 

దరవంగా   ఉంటూ  పరివహిసాతను. గడడకటటు, ఘన 
పదారథంగా  మారి   మనుషుల్     అవసరాల్ు 
తీరుసుతనానిను. నేను  లేనిదే  సృష్ టు  లేదు. పోట 
పెటుటుకుందాం!  ఎవరు  గొపోప  ఇపుపడే 

48



కొత్తపల్ల-ఫిబ్రవరి 2012

త్ల్పోత్ుంద్!" అంద్. 

గాల్కి  పోట   పందేల్ంట  ఇషటుం  లేదు.  "ఇంత్ 
మాత్రం  దానికి  పోట  ఎందుకులే,  నువేవ 
ఎకుకవ" అననిద్.  

నీరు  నవివంద్  ఎగతాళ్గా  "ఓహో,  ఏం  తెల్వి! 

ఎట్లగూ  ఓడిపోతానని  ఎంత్  ఉల్ుకో  చూడు! 

'పోట   ఎందుకు'  అని  వగల్ు  పోత్ునానివు!" 

అంద్ నిషూటురంగా. 

 ఇంక పోటకి  ఒపుపకోక  త్పపలేదు గాల్కి. 

'ఆహారమయయ'  అనే   రతై్ుకుటుంబ్ం   మీద 
పరియగం   చేయాల్ని  నిరణయించుకునానిరు 
ఇదదరూ. ఆహారమయయ  భారయ  లేసూతనే- నీళ్ళుళ 
కాసుతంద్,  వంటచేసుతంద్.  ఆహారమయయ 
తోటకు   నీరు   పెడతాడు.  పిల్లల్ు   ఉడుకు 
నీళ్ళళతో  సానినాల్ు  చేసాతరు.  భోజ్నాల్ు  చేసి 
నీళ్ళుళ  తారిగుతారు.  సూకల్ు   కెళ్ళుత్ూ   నీళ్ళుల 
తీసుకెళ్తరు.  అయిత్  ఆరోజు    కొంత్స్పు 
నీళ్ళుళ   వచాచయి-  త్రావత్   ఆగిపోయాయి. 

తోట   సగానికి   పైెగా   త్డవనే   లేదు.  రైత్ుకే 
కాదు, రైత్ు భారయకు, పిల్లల్కు అందరికీ చాలా 
కషటుమైంద్.  "నీళ్ళుళ  లేవు-నీళ్ళుళ  లేవు  "  అని 

గగోగాల్ు  పడాడరు.  "చూశావా,  నేను  ఎంత్ 
గొపపదాన్ని!  ఎంత్ మంద్  నామీద ఆధారపడి 
బ్రత్ుకుత్ునానిరో  చూశావా!"  అనానియి 
నీళ్ళుళ. 
"అవునవును-  నిజ్ం.  నువేవ  అవసరం 
వాళ్ళళకి!" అననిద్ గాల్. 

"ఇపుపడు  నీ  వంత్ు.  నీ  బ్ల్ం  ఎంతో 
చూపించు!" అననిద్ నీరు. 

"ఎందుకూ,  పాపం  చాలా  కషటుం  అవుత్ుంద్. 

వదుదలే" అననిద్ గాల్. 

నీరు ఊరుకోలేదు. చివరికి  గాల్ ఒపుపకుననిద్- 

"పదే  పద్  కణాల్ు-  ఏమౌత్ుందో  చూడు, 

జ్గరిత్తగా" అననిద్. ఆహారమయయ  కుటుంబ్ం 
నుండి  మాయమైంద్. 

అంత్!  అందరూ  గొంత్ుల్ు  పటుటుకునానిరు. 

"అ..అ..అఁ.."  అనానిరు.  కిరింద 
పడిపోయారు.  ఊపిరాడక,  వాళ్ళల  ముఖాల్ు 
నీల్ం  రంగుకు  తిరిగాయి.  సృపహ   త్పాపరు. 
అంత్లోనే   గాల్   తిరిగి   వచిచంద్.  వాళ్ళల 
పారిణాల్ు  కాపాడింద్. 

49



కొత్తపల్ల-ఫిబ్రవరి 2012

నీరు  అవాకకయింద్.   గాల్  వివరించింద్- 

"మిత్రమా! పరిపంచంలో ఏద్ కదలాల్నాని నేను 
అవసరమ్.   జీవుల్  శరీరాల్లోను,  ఖాళ్గా 
కనబ్డే  సథలాల్నినిటలోనూ-  అంత్ట్  నేను 
ఉనానిను,  కంటకి  కనబ్డను  అంత్.  నేను 
లేనిదే  పారిణమ్  లేదు.  అంతెందుకు,  నీలోనే 
నేనునానిను.  పారిణుల్  మనుగడ  నేను  లేనిదే 
అసల్ు వీల్వదు" అననిద్. 

"మిత్రమా!  ననుని  కమించు.  నువువ   కంటకి 

కనబ్డవు  కదా,  నీ  గొపపను 
గురితంచలేకపోయాను  నేను.  నాకంట  నువేవ 
గొపపదానివి!" అననిద్ నీరు, సిగుగాపడుత్ూ. 

గాల్  నవివంద్-  "లేదు   మిత్రమా!  మనం 
ఇదదరమూ   గొపప  వాళ్ళలమ్.  మనం  ఇదదరం 
లేకపోత్  ఈ  భూమికి,  మిగతా గరిహాల్కు త్డా 
ఉండేద్  కాదు.  పారిణికోట  మనుగడకు  మనం 
ఇదదరమూ అవసరమ్!" అననిద్. 
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టచర:సాగే  గుణం వేటకి  ఉంటుంద్రా? 

సూటుడెంట్: టవీ  సీరియల్సి కు !

పుల్లయయ: డాకటుర గారూ, మా అల్ులడికి పిచిచ 
పటటుందండీ!

డాకటుర: అలాగా, ఎకకడునానిడు అత్ను?!

పుల్లయయ: ఇద్గో,నా జేబ్ులో!!

మూడేళ్ళళ సృజ్న దీపావళ్ రోజు రాతిరి 
అంట్ంద్...

సృజ్న: అబ్బా! చేత్ుల్ు ఎంత్ నొపిప 
పెడుత్ునానియ!

అమమమమ: ఎందుకమామ!? అనిని 
టపాకాయల్ు కాలాచవనా?

సృజ్న: ఉహుఁ..అంత్స్పు చెవుల్ు 
మూసుకునానిను కదా, అందుకని!

నవవనే నవవం!
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స దా భు వ న  
మూల్ం: బ్ుద్ధసుటు పారాబ్ుల్సి. తెల్ుగు అనుసరణ: నారాయణ, కొత్తపల్ల బ్ృందం. 

సిదాధరుథడిగా  పుటటుట్నికి  అనేక  జ్నమల్ 
ముందు, బోధిసత్ుతవుడు ఒకసారి సెసెసిన్ దోజి 
అనే  సనాయసిగా  జీవించాడు.   ఆ  రోజులోల 
మోక్షానిని  కోరేవాళ్ళళంతా  'బారిహమణాల్ు, 
అరణయకాల్ు'  లాంట  శాసాత రాల్ను  వలల 
వేసుతండేవాళ్ళుళ.   సెసెసిన్దోజి  కూడా 

వాటననినిటనీ  చద్వాడు,  వాట  పరికారం 
పవిత్రంగా  జీవిసూత,  త్న  పుణయసంపదను 
పెంచుకుంటూ   వచాచడు.   ఇపుపడు  అత్ని 
పారమిత్ల్ు  ఏ  సాథయిని  చేరుకునానియంట, 

ఇక  అత్నికి  ఇంకా  లోతెైన  సతాయల్ు 
తెల్యవల్సి ఉననిద్. 
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అయిత్  అంత్  గొపప  సతాయల్ు  అందరికీ 
అనుభూతిలోకి  రావు.   వాటని 
తెల్ుసుకోవాల్ంట  కొంత్  అర హత్  ఉండాల్. 

దోజికి  ఆ  అర హత్  ఉననిదో  లేదో 
తెల్ుసుకోవాల్నుకునానిడు,  దేవత్ల్రాజు 
ఇందురిడు.  ఒక  రోజున  అడవిలో  కటటుపుల్లల్ు 
ఏరుకునేందుకు  పోయిన  దోజి  ముందు 
పరిత్యకమయాయడు,  భయంకరమైన  బ్రహమ 
రాకసుడి వేషంలో. 

"హహ హహ హహ హ"  నవావడు  బ్రహమ  రాకసుడు- "నీ 
పేరు  దోజి  కదూ!  నీకు  పరిపూరణ  జ్ఞానం 
సంపాద్ంచుకోవాల్ని  ఉననిదటనే, 

నిజ్మ్నా?" అనానిడు దోజితో. 

"అవునండి!" అనానిడు దోజి. 

"నువువ  ఏవేవో  శాసాత రాల్నీనిచద్వావట  గదా, 

పరమ  సతాయనిని  నేరుగా  చూపించే  శోలకం 
ఒకటుంద్.  అదేంట్  చెపుప,  చూదాదం" 

అనానిడు రాకసుడు. 

"నాకు  అట్లంటవేవీ  తెల్యదండి" 

ఒపుపకునానిడు దోజి. 

"అయయ!  నాకు  తెల్సినపాట  సత్యం  కూడా 
తెలీదా,  నీకు?!"  అనానిడు  బ్రహమరాకసుడు, 

ఒకింత్ వెటకరిసుతననిటుల. 
"చూడగా  త్మరు  గొపప  జ్ఞానుల్నిపిసుతననిద్. 

మీరు  ఆ  శోలకం  ఏదో  చెపాపరంట  నేను  దాని 
సారానిని  అందుకొని,  నాజ్నమను  ధనయం 
చేసుకుంట్ను"  అనానిడు  దోజి  శరిదధను 
కనబ్రుసూత. 
"సరే,  అయిత్  చెబ్ుతాను కొంచెం.  చూడు, 

ఇపుపడు  నేను  చెపేపద్  పరమ  సత్యమ్  త్పప, 
వేరేమీ కాదు- అరథం అవుత్ుననిదా?" అనానిడు 
రాకసుడు. 

దోజి  ఆ  సరికే  త్న  మనసునంతా  రాకసుడి 
మాటల్మీద కేందీరికరించి ఉనానిడు. 

"ఈ  విశవంలో  పరితీదీ  మారుప  చెందుత్ూనే 
ఉననిద్.   సిథరంగా  ఉననిదంటూ  ఏదీ  లేదు. 

జ్నన  మరణాల్  రహసయం  ఇదే"  అని  శోలకంలో 
మొదటభాగం చెపాపడు రాకసుడు. 

"ఓహో!" అనుకునానిడు దోజి, రండవ భాగం 
కోసం ఎదురు చూసూత. 
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బ్రహమరాకసుడు రండ భాగానిని చెపపనే లేదు! 

కొంచెం  స్పటకి  త్రుకునని  దోజి   మిగిల్న 
ముకకను చెపపమనానిడు. 

"ఉహుఁ.  ఊరికే  నేనందుకు  చెబ్ుతాను?" 

అనానిడు బ్రహమరాకసుడు, మొండికేసుతననిటుల. 
దోజి   హతాశుడయాయడు-  "అయయ! 
ఇంత్కాల్ంగా  నేను  వెత్ుకుననిద్  దానికోసమ్. 

దానికోసం  నేను  ఏమనైా  ఇచేచసాతను.   మీకు 
ఏం కావాలో అడగండి" అని పారిధేయపడాడడు. 

"సరే,  నేను  నీకు  ఆ  శోలకంలో  రండ  భాగానిని 
చెపిపనందుకుగాను  నీ  శరీరానిని  నాకు 
ఆహారంగా  ఇచెచయాయల్  నువువ"  అనానిడు 
రాకసుడు, ఆశగా. 

"దానిదేముంద్,  ఇచేచసాతను"  అని  మాట 
ఇచేచశాడు దోజి. 

"అయిత్  విను-  జ్ననమరణాల్  చకరం  నుండి 
బ్యటపడిన  వాళ్ళలకు  నిరావణం  ల్భిసుతంద్" 

అని శోలకానిని పూరితచేశాడు రాకసుడు. 

దోజి  ఆ  శోలకానిని,  దాని  భావానిని  చాలాసారుల 
మననం  చేసుకునానిడు.   దానిని  అరథం 

చేసుకుననికొదీద అత్నికి  మరింత్ లోతెైన సత్యం 
ఏదో తెల్ుసుతననిటుల అనిపించింద్. 

అయిత్  త్ను  ఇపుపడు  రాకసుడికి  ఆహారం 
అవవవల్సి  ఉననిద్.   "ఇంత్  గొపప  రహసాయనిని 
తెల్ుసుకునానిక,  వెంటనే  వృధాగా   మరణిస్త 
ఏం  పరియజ్నం?  ఆ  సతాయనిని  నాలోకి 
ఇంకించుకోవాల్  గద!  అయినా  ఏమీ 
పరవాలేదు-  ఈ  శోలకానిని  పద్మంద్కీఅందేలా 
చెటలమీద,  బ్ండల్మీద  రాసాతను.   నాకు 
ఇపుపడు  అంత్  అదృషటుం  లేకపోయినా, 

మరవవరికో  దీనివల్ల  మ్ల్ు  కల్గిత్  చాల్ు" 

అనుకునానిడు దోజి. 

అనుకుననిదే త్డవు, దానిని అమల్ు పరచాడు. 

దగగారోల  ఉనని  బ్ండల్మీదా,  చెటలమీదా  ఈ 
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శోలకానిని చెకాకక, అత్ను ఒక ఎతెతైన చెటుటు ఎకిక, 

నేరుగా బ్రహమరాకసుడి న్ట్లకి దూకాడు. 

మరుకణం  అసల్ు  రూపానిని  ధరించిన 
ఇందురిడు   దోజిని   కిరిందపడకుండా  పటుటుకొని 
నిల్బట్టుడు. "నిరావణం సాధించాల్ంట చాలా 
పుణయం చేసుకోవాల్.  'నాకు కాకపోత్ పోయ- 

ఇత్రుల్కు  ఏ  కొంచెం  మ్ల్ు  కల్గినా  చాల్ు' 

అనని  సదాభువనతో నువువ  చేసిన  ఈ  పని వల్ల నీ 
అర హత్  నిరూపిత్ం  అయియంద్.   నీ  యీ 
పుణయఫల్ంగా  ఏదో  ఒక  జ్నమలో  నువు  త్పపక 
పరిపూరణ జ్ఞానివి అవుతావు!" అని ఆశీరవద్ంచి 
అంత్రాధనం అయిపోయాడు . 
నిజ్ంగానే అనేక జ్నమల్ అనంత్రం  సిదాధరుథడు 
బ్ుదధతావనిని సాధించాడు!
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బ్దధకము సంజ్ నిదుదర 
వదుద సుమీ దద్దరంబ్ు వచుచన్దానన్
వదదందురు ఇంటవారు 
మొదదందురు తోటవారు  ముదుద కుమారీ!

పుతోరితాసిహము త్ండిరికి
పుత్ురిడు జ్నిమంచినపుడె పుటటుదు- జ్నులా
పుత్ురిని కనుగొని పొగడగ
పుతోరితాసిహంబ్ు నాడు పొందుర సుమతీ!

కషటుపెటటుబోకు కనని త్ల్ల మనసు
నషటుపెటటుబోకు నాననిపనుల్ు
త్ల్లదండురిల్నని దైవ సనినిభుల్ురా
ల్ల్త్ సుగుణజ్ల్ తెల్ుగుబాల్!

ఆత్మ శుద్ధలేని ఆచారమద్ యేల్
భాండ శుద్ధలేని పాకమ్ల్?

చిత్త శుద్ధలేని శివపూజ్లేల్రా
విశవదాభిరామ వినుర వేమ!

సుభాషత్ం

పెదదల్ మాట -చద్ద మూట



కొత్తపల్ల-ఫిబ్రవరి 2012

55

కడుపునొపిపకి... వాము

అయయ,ఇవాళ్ళల పాప ఎందుకో బాగా  
ఏడుసోతందే!

ఊరుకో  పాపా! ఊరుకోమమ! ఏడవకు! 

ఊళ్ళూళ్ళూల.!

ఎంత్కీ పాప ఏడుపు ఆపటలదు.

అయయ! దీనికి  కడుపులో ఏదో  సరిగాగా  
లేదు. 

అకక: పాప ఇవాళ్ళల దొడిడకి పోలేదా?

అమమ: ఉహు పోలేదు.

అమమ: మాముల్ుగా పాప 
మూడు రోజుల్కు ఒకసారి దొడిడకి 
పోత్ుంద్.

అకక: అయయ! అదేనకాక, 

అసల్ు కారణం!! పిల్లల్ు 
పరితిరోజూ దొడిడకి  పోయేటుల          

చేయాల్. 

రోజూ పొరిదుదనే ఒక చిటకెడు వాము వాడి 
చూడండి.

 చినని పాపగనక, వామును దంచి, కొనిని 
పాల్ చుకకల్ు వేసి పిండిత్  వాముకల్సిన 
పాల్ు త్యారవుతె.ై  వాటని  రోజూ  
పాల్ు ఇచేచముందు ఒక చెంచాడు తాగిస్త  
సరి. అరుగుదల్ బాగౌత్ుంద్; పాప  
రోజూ  దొడిడకి  పోత్ుంద్; కడుపు నొపిప 
ఉండదు!

అమమ: అవునా!? ఇపుపడే కొంచెం 
వాముని పాల్లో కల్పి పోసాతను.

కొంచెం స్పటకి....

అబ్బా! పాప దొడిడకి పోయింద్!!

దాని ఏడుపు  కూడా పోయింద్!

కథనం: నారాయణ.

బొమమల్ు: వినయ, జయన్టయు.

అమమ: ఇద్ పోదు - 
నేనేం చేయను?
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ఇ కా బా ల్  మ సీ హ
నిరవహణ: శీరిమతి సౌమయ, పుసతకం డాట్ నట్ సౌజ్నయం: శీరి.K.V.M.కిశోర, అనంత్పురం. 

ఇకాబాల్ మసీహ 1982 లో పాకిసాతన్ లోని లాహొర నగరం దగగారునని మురిదక అనే కుగారిమంలో ఒక 
నిరుపేద కుటుంబ్ంలో జ్నిమంచాడు.  అత్నికి నాల్ుగు సంవత్సిరాల్ వయసు ఉననిపుపడు,  అత్ని 
త్ండిరి  అత్నిని   400  రూపాయల్కు  అమ్మశాడు-  ఒక  తీవాచీల్ు  త్యారు  చేస్  కరామగారానికి. 

ఇకాబాల్  కు  ఊహ  తెల్యక  ముందే  బానిస  బ్రత్ుకులోని  బాధ  తెల్సింద్.  త్నతో  పాటు  ఎందరో 
పిల్లల్ు  అకకడ  వెటటుచాకిరీ  చేస్వాళ్ళుళ.  వెటటుచాకిరి  అంట  పనికి  జీత్ం  ఉండదు-  కేవల్ం  తినడానికి, 

ఉండట్నికీ చాలీ చాల్ని వసతి కల్పసాతరు. 

ఆ  కరామగారంలో  ఇకాబాల్,  అత్ని  తోట  పిల్లల్ు-  అందరూ  రోజుకు  పననిండు  గంటల్ు  పని 
చేస్వాళ్ళుళ.  'పనివేళ్ళలోల  పిల్లల్ు  పనిచెయయకుండా  ఆడుకుంట  ఎలాగ?'  అని   వాళ్ళళను 
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దూరదూరంగా,  మగాగాల్  దగగార  గొల్ుసుల్తో  కటటుపడేస్  వాళ్ళుళ.  ఈ  పిల్లల్ందరూ  అకకడే  అలా 
నిలోచట్నికి,  కూరోచట్నికి-  చివరకు  కదల్ట్నికి  కూడా  వీల్ులేని   పరిసిథత్ులోల   పని  చెయాయల్సి 
వచేచద్. 

ఇకాబాల్కు  పదేళ్ళళ  వయసు  ఉననిపుపడు  వాడు  కొందరు  స్నిహిత్ుల్తో  కల్సి  తివాచీ  పరిశరిమనుంచి  
త్పిపంచుకునానిడు. వాళ్ళళందరూ ఒక సంసథ  నిరవహించిన  కారయకరమంలో పాలొ గానానిరు.  అందులో 
మొటటుమొదటసారి  ఇకాబాల్కు  తెల్సింద్-  పిల్లల్కు  కూడా  సవత్ంత్రంగా  బ్రతికే  హకుక  ఉందని, 

త్నకు కూడా స్వచఛగా బ్రతికే  అధికారం ఉందని! 

అనుకోకుండా అకకడ  ఇకాబాల్ కు మాట్లడే అవకాశం వచిచంద్. అనరగాళ్ళంగా, ఉదేవగంగా సాగింద్, 

అత్డి  పరిసంగం!  అద్  అకకడుననివాళ్ళళను   అందరినీ  కద్ల్ంచింద్.  తివాచీల్  కారా ఖానాలోల 
నల్గిపోత్ునని  త్నలాంట  వాళ్ళళ  జీవితాల్  గురించి  ఇకాబాల్  చెపిపన  మాటల్కు  పాకిసాతన్  పరిజ్లోల 
అనూహయ సపందన ల్భించింద్.  

ఇక  అకకడనుంచి  ఇకాబాల్  వెనుతిరగలేదు.  త్న  వాకపటమతో  ఎందరిన్  పరిభావిత్ం  చేశాడు. 

కేవల్ం  పాకిసాతన్లోనే  కాకుండా  పరిపంచంలోని  చాలా  దేశాల్లో  పరయటంచాడు.  బాల్  కారిమకుల్ 
పరిసిథత్ుల్ను  వెల్ుగులోకి  తెచాచడు.  ఎంతో  మంద్కి  సూఫురితనిచాచడు.   ఎందరో  మ్ధావుల్ను 
కల్ుపుకునానిడు.   పాకిసాతన్ లోని తివాచీల్ పరిశరిమ ఒకకసారిగా గడగడలాడింద్. 

రండు సంవత్సిరాల్ త్రువాత్, 1995 లో ఇకాబాల్ను  "కొందరు గురుత తెల్యని వయకుతల్ు" ఎవరో 
త్ుపాకుల్తో కాల్చ చంపారు. అపుపడు ఇకాబాల్ వయసు కేవల్ం పననిండేళ్ళుళ. 
"ఇంకెవరు  చేసాతరు?  ఇద్  తివాచీ  పరిశరిమల్కు  చెంద్న  దుండగుల్  పనే"  అని  ఎంత్మంద్ 
అనుకునాని, దేనికీ బ్ల్మైన సాక్షాయల్ు లేవు- అందుకని ఈ  దుశచరయకు బాధుయల్ు  ఎవరో నిరాధరణ 
కాలేదు.
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అల్ుపెరగకుండా  పోరాడిన  చినానిరి  విపలవకారుడు  ఇకాబాల్  అలా  కనునిమూసినా,  అత్ను 
రేకెతితంచిన  విపలవం  మాత్రం  ఆగలేదు.  అమరికా,  కెనడా  దేశాల్లో  అత్ని  వల్ల   పరిభావిత్మైన 
విదాయరుథల్ు  ఎందరో  అత్డి  కల్ను  నిజ్ం  చెయాయల్ని  దీకబ్ూనారు.   ఇకాబాల్  సూఫురితతో 
మసాచుసెట్సి  విదాయరుథల్ు  కొందరు  పాకిసాతన్లో  బాల్కారిమకుల్  కోసం  ఒక  బ్డి  నిరిమంచారు.  వారి 
పటుటుదల్ చూసి ఇంకొందరు తోడెైనారు. ఆ సమూహం ఇపుపడు పాకిసాతన్లోని పల్ు నగరాలోల బాల్ 
కారిమకుల్ కోసం ఎనిమిద్ బ్డుల్ు నడుపుత్ునానిరు.  ఇకాబాల్కు రీబాక మానవ హకుకల్ అవారుడ, 
మరణానంత్రం  World's Children's Prize for the Rights of the Child  అవారుడ 
లాంటవి ఇచాచరు.  అమరికా దేశం అయిత్  ఇకాబాల్ పేరు మీద Iqbal Masih Award for the 

Elimination of Child Labor అనే ఒక వారిషక పత్కానేని  నల్కొల్పంద్!  

దారిదరయంలోంచీ  ,  దురామరగాంలోంచీ  బాల్  కారిమకుల్  వయవసథలాలంటవి   త్లత్ుతతాయి.  అలాంటవేవీ 
లేని  మంచి    పరిపంచం   ఉంట  ఎంత్  బాగుండు!  అలాంట  పరిపంచం  కోసం  మరందరు  ఇకాబాల్ల్ు 
త్యారు కావాలో, మరి?
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చి ల్ పి  ప రిశ ని ల్ ు-తి క క  జ్ వా బ్ ు ల్ ు
నిరవహణ : శీరి వివియస్ మూరిత, చొద్మళ్ళళ.

1.పేరంట్  అయమయంలో  పడేదపుపడు!?

జ్వాబ్ు: "మీ  వాణిణ  'ఐ.ఐ.ట  L.k.G లో'  చేరుసాతరా   'ఆరిడనరీ   L.k.G లో'  చేరుసాతరా?”  అని 
హడ్ మాసాటురననిపుపడు.

2.ఆశచరయం  కల్గించే  విషయం!?

జ్వాబ్ు: గూడ్సి డరయివర  ఫాస్టు ఫుడ్  తినటం!!

3. సెైనుసిమాసాటురు  భారయని  ఎలా పొగుడుతాడు!?

జ్వాబ్ు: "ఇంటకి  సోలార  దీపం  ఇలాలల్ు" 

4.గడియారాల్ు  రిపేర  చేస్షాపు ముందు బోరుడ!?
జ్వాబ్ు: మీటైం  బాగోపోత్ మమమల్ని  సంపరితించండి!!

5.ఫారస్టు ఆఫీసర  అయమయంలో  పడేదపుపడు!?

జ్వాబ్ు: కొత్త అల్ులడు  'పిటటుమాంసం' కోరినపుపడు!

6.జ్ల్ుబ్ు  చేసిన  పిలాలణిణ  డాకటురు  దగగారకు  తీసుకెళ్లన త్ల్ల, అయమయంలో  పడేదపుపడు!?

జ్వాబ్ు: "బాబ్ుని  ఐస్కీరిం, కూల్డిరింక  యాడ్ల్ు  చూడనివవకండి" అని డాకటురు  అననిపుపడు!!

7."మ్డ్ ఫర ఈచ్ అదర " అంట.....!?

పెళ్ళకూత్ురు  డాకటురు, పెళ్ళకొడుకు  మందుల్షాపు ఓనరు!!
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ప ద ర ం గ ం-12
ఈ పదరంగం చాలా సుల్భం! దీనిని  ఓ తెల్లకాగిత్ంలో  పూరించి పంపండి.  మీ పేరుతో బాటు  మీ బ్డి పేరు, 

త్రగతి త్పపక రాయండి. సరైన సమాధానాల్ు పంపిన పిల్లల్  పేరలను  పదరంగం-13 తో పాటు పరిచురించగల్ం.

నిరవహణ: దేవి, బంగుళ్ళూరు.

1 2 3

4 5 6

7

8 9

10

ఆ ధా రా ల్ ు: 

అ డ డం: 

1. నిననిటకి ఎల్ులండి (2)

3. ఊగేద్ (3) 

4.  'మొదట' వారం (4)

7.  పాఠశాల్ (2)

8.  మల్కపడిన 'కోతితోక ' (4)

10. ఏడాద్ (4)

ని ల్ ు వు: 

2.  భవనాల్కు మూల్ము (3)

3.  లేఖ్, ఒక ద్కుక(3)

4.  నదీ  పరివాహానికి అడడంగా,నిరిమంచే కటటుడం(4)

5.  వీడి కోసం కాదు (4)

6.  సమయానిని  తెల్పేద్ (4)

9. వత్ుత లేని తోరివ (2) 

ప ద ర ం గ ం  -11   కి    స మా ధా న ం  
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మొ క క న ు  బా బ్ ూ  
స్కరణ: యస్ ట పి మనీష, పదో త్రగతి, విదాయరిథ సృజ్న కుటర, విజ్యవాడ.

గానం : త్జ్, సరిగమ, పదో త్రగతి, విదాయరిథ సృజ్న కుటర, విజ్యవాడ.

మొకకను బాబ్ూ ననుని తొకకకు బాబ్ూ 
పిడికెడు నీళ్ళుళ విసిరితె చాల్ు మారినౌతాను- నీకు మ్లౌతాను! 

భూమి త్ల్ల గుండెల్పైె అలాలరుముదౌదతా 
సూరయరశిమ వేడిలోన శిరసెతిత వికసిసాత 
చెడుగాల్ని శుద్ధచేసి నవ గాల్ుల్నే అంద్సాత 
మొకకను బాబ్ూ ...! 
పెరటలోన చెట్టుతా- చేనులోన మారినౌతా 
పశుపక్షుల్ గూడౌతా- బాటసారి నీడౌతా 
నీ నవువల్ పువ్వతా నీ ఆశల్ పండౌతా 
మొకకను బాబ్ూ …!

కారడవిలొ నీ కంటకి కనువిందు చేసాతను 
కల్పైెనా కరరినైా నీ రకణ కోరేను 
కడదాకా నీవెంట చితిమంటల్ పాలౌతా 
మొకకను బాబ్ూ- ననుని తొకకకు బాబ్ూ 
నేను చెట్టుతాను- ననుని కొటటుకు బాబ్ూ! 
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స మీ క  
కొత్తపల్ల    పతిరిక జ్నవరి 2012 సంచిక పెై ఒక సమీక... 

నిరవహణ: శీరిమతి మాల్తీ కృషణ, విదాయరిథ సృజ్న కుటర, విజ్యవాడ. 

ఎంత్  గొపప  పరియజ్నం  కోసమైనా  సరే,  మూసలో  పోయబ్డడవాళ్ళుళ 
చెతై్నయ  వంత్ుల్ు  కాలేరననిద్  నిజ్ం.  కొత్త  సంవత్సిరానిని  మంచి  అంశంతో 
పారిరంభించింద్  కొత్తపల్ల  బ్ృందం.  మరియా  మాంటసోసిరీ  అంద్ంచిన 
విదాయ స్వల్ గురించి మరికొంత్ సపషటుమనై సమాచారం ఉంట బాగుండేద్. 

రాజ్శఖ్ర  గారి  'జ్ఞానం-పాండిత్యం'  గురించి  మొదటగా  చెపపకపోత్ 
అనాయయమ్. చకకని  కథ చద్వామనని త్ృపిత కల్గింద్.  ఆయనకు పరిత్యక 
అభినందనల్ు. 

బ్జ్రాగారి 'భయం' కూడా బాగుంద్.  మనలో మనకే ఎనిని భయాల్ు! పరికకవాడు హానిచేసాతడన్, 

ఎదుటవాడు ఎగతాళ్ చేసాతడన్,  తోటవాడు నవువతాడన్  ? భయం  లేని చోటనే  కదా,  స్నిహానికి 
తావు ఉండేద్! 'కథ లోత్ుల్ు పిల్లల్కు అరథం అవుతాయా' అనిపించింద్. 

రాధగారి  కథకు  ముగింపు  బాగుంద్.  కారీతక  లాంట  గొపప  మనసుననివాడికి  స్టుట్  రాయంకు 
రాకపోయినా వాడి గొపపత్నమ్ం త్కుకవవదు కదా! 

నీతి  చంద్రికలో  పక్షుల్ు  కొంగని  తిడుత్ూనే  ఎనిని  నీత్ుల్ు  చెపాపయి! 6 వ  పేజీలోని  ఒకోకవాకయం 
ఒకోక సూకితలా ఉంద్. 

సవచఛమైన మనసు, సపషటుమైన పరిశీల్న ఉనని వారవరైనా అత్యంత్ సామానయమైన విషయాల్నుండీ 
సూఫురితని పొంద్ త్మ జీవితానేని మారేచసుకోగల్రు.  సరిత్గారు మంచి కథనిచాచరు. 
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ల్ల్త్ గారి బొమమ ఉత్ుసికత్ని రేపేద్గా ఉంద్.  మరి పిల్లల్ు ఎలా సపంద్సాతరో చూడాల్. బొమమల్కి 
పిల్లల్ు కథల్ు రాయటం లేదందుకు? 

ఎమర జోన్సి లాంట వాళ్ళల గురించి తెల్యటం, 'సెంైటసుటుల్ంట అచుచ పుసతకాలోల ఉండే వారే' అనే 
భావనని  పోగొటటు,  'మనలో  ఒకరు  అవవచుచ!'  అనని  అభిపారియం  కల్గ  జేసుతంద్.  సౌమయ  గారికి 
ధనయవాదాల్ు.

సరివంతి  వారిసిన  స్నిహిత్ుడి  సల్హా  లాంటవి  గత్ంలో  వచిచనా,  కొరిత్తగా  ఆలోచించి,  పాత్రల్ను 
ఆసకితకరంగా  సృషటుంచింద్.   సాయి  కారీతక  కథ  'రాము  తెల్వి'లో   'అరే!  ఇంత్  చినని  విషయం 
పెదదవాళ్ళవరికీ  త్టటులేదే!'  అనిపించింద్.   'మారిన  మనసు'లో  రంగమమ,  కరుణల్ు  సహనంతో 
రంగయయని మారిచన తీరు బాగుంద్.  అంత్ సుల్ువుగా మనుషుల్ు మారతారని శరత చంద్రిక పసి 
మనసుకు ఎలా త్టటుందో అనిపించింద్. 

పరిగతి వారిసిన కథలోలాగా స్నిహిత్ుల్తో కల్సి చదువుకోవటంలోని సరదా, సంతోషం ఇపపట పటనిం 
పిల్లల్కు తెల్స్ అవకాశం లేదు.  సటుడీ అవరసి పేరిట పొరిదుదనని ఎనిమిద్ గంటల్నుండి రాతిరి ఎనిమిద్ 
గంటల్  వరకూ  లైన్ల  కూరోచబటటుసి,  బత్తం  పటుటుకొని  తిరిగే  టచరల  పరయవేకణలో  చదవటం,  పాపం 
పరిగతికి  తెల్యదు కదా. 

కీరిత  వారిసిన  'అనని-త్ముమడు'లో  ఆవుచరమం  మీద  చినుకుల్ు  పడటం,  దొంగల్ు  పారిపోవటం, 

ఇటవలే ఎకకడ చద్వినటులంద్. కొత్తపల్లలోనే కాదుగదా..? 

చివరగా, 'పగటకల్'  గురించి.  ఉతాసిహం  ఉరకలేస్  వయసులో  ఈ  'పగట  కల్'  పుసతకం  చద్విత్ 
"అర జాంటుగా  టచరైపోయి  గిజూభాయి  అయిపోదాం"  అని  అనిపించకమానదు-  నిజ్ంగా  అదొక 
కమమట కల్! 

కొత్తపల్ల బ్ృందానికి అభినందనల్ు.  
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ఈ  న ల్ లో  ఏ ప ని -ఎ వ రి ద్?

ఆరిథక వయవహారాల్ు, నిరవహణ: సుబ్బారాజు
సంపాదకత్వం: నారాయణ
వెబసైిటు, సమాచార సాంకేతికత్: ఆనంద, ల్క
అకర కూరుప: శీరి ల్క
ముదరణ: 'ముద్రిక' కృపాకరరావు
ముఖ్చిత్రం  'దూర దరశనం': వీరాంజి
చితారిల్ు: అడవిరాముడు, రాము, వినయ, 

రాజేష్, కలాయణి, ల్క , వెంకట్ . 
బొమమకు కథ: జి.ల్ల్త్, telugu4kids

కథల్ు, పాటల్ు: చాలామంద్ పిల్లల్ు

మ ు ద్ రిత్  ప రిత్ ు ల్  వె ల్ :

పరితి ఒకికంటకి: 20 రూ.

12 పుసతకాల్కైె చందా: 240 రూ.

“కొత్తపల్ల ట రసుటు  పేరిట యంవో” /డిడిని ఈ చిరునామాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్ల ట రసుటు, యంఆరవో ఆఫీసు దగగార, 

చెనేనికొత్తపల్ల, అనంత్పురం జిలాల- 515101, ఆంధరపరిదేశ.

బాయంకు అక్కంటు వివరాల్ు:
“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara Bank, 
Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనుల:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిల్ు: team@kottapalli.in

పిల్లలోల సృజ్నాత్మకత్ సహజ్ం.  కథల్ు, ఆటల్ు, పాటల్ు, బొమమల్ు దానికి ఊతానినిసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటుంగా చదవటం, త్ల్కగా రాయటం వస్త అటుపెైన అనిని శాసాత రాల్ూ సుల్భంగా వంటపటుటుతాయి-నిజ్ం! 

అందుకని మీ పిల్లలోల ఉనని కాల్పనిక శకితకి పదును పెటటుండి.  వాళ్ళలను కథల్ు రాస్ందుకు, పాటల్ు పాడేందుకు, 

బొమమల్ు వేస్ందుకు పోరిత్సిహించండి.  వాళ్ళళ రచనల్ని మాకు పంపండి.  కావాల్నిపిస్త మీరే ఇలాంట 
పతిరికనొకదానిని మొదల్ు పెటటుండి- ఎలాగనైా సరే- పిల్లల్ు పెదదవాళ్ళలయేయలోగా వాళ్ళుళ చాలా చాలా తెల్ుగు కథల్ని 
చద్వేలా, రాస్లా చేయండి.   మీ పిల్లల్కు ఈ పతిరికలోని కథల్ు నచుచతాయనే మా నమమకం- వీటని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకోండి.  మీరు రాసిన పిల్లల్ కథల్ు ఏమైనా ఉంట పనిగటుటుకునైనా సరే, మాకు 
పంపండి.  వీల్ు చేసుకొని పరిచురిసాతం.

ప రిత్ య క  క ృ త్ జ్ ఞాత్ ల్ ు :

 పరికృతి  బ్డికి, అరవింద సూకల్ు వారికి, రిషవాయలీ సూకల్ు వారికి, మన లైబ్రరీ వారికి, telugu4kidsవారికి, చిల్పి పరిశనిల్  
మూరితగారికి, 'విదాయరిథ' మాల్తీకృషణ గారలకి, రాధా రాజ్శఖ్ర గారలకి, కంపూయటరలలో లైనకుసి వయవసథను  చకకగా అంద్సుతనని ఉబ్ుంటు 
వారికి,  జింప్, అడాసిట త్ద్త్ర ఓపెన్ సోరుసి సాఫుటువేరు నిరామత్ల్కు, ఇంకా పేరుల రాయని అనేకమంద్కి.



మంచి పుసతకం  :  

విజ్ఞాన శాసతరంతోవిన్దాలు   (Science can be fun)  

"ఈ రోజులోల ఏదైనా పిలలలకు బ్ట్టీ పటటీటమే అవుతోంద్; కానీ బ్ట్టీ పటటీటం వలల పిలలలు ఏమీ  
నేరుచకోలేరు.  పైగా ఊరకే విసిగి పోతారు.  విజ్ఞాన శాసతరం అసలైన ఆనందం పరియోగాలలో ఉంద్. 

విజ్ఞానశాసతరం అనగానే అందరూ ఖరీదనై పరియోగశాలను ఊహించుకుంటారు.  కానీ పరియోగాలు  
చెయయేటాన్కి ఖరీదైన పరకరాలే అవసరం లేదు; పిలలల విషయంలో మొత్తం పరిపంచమే ఒక  
పరియోగశాల మాద్ర ఉంటుంద్.  పారవేసిన, పన్కిరాన్ వసుతవులతో అనేక వైజ్ఞాన్క పరియోగాలు  
చేయవచుచ. మన చుటుటీ పరికకల వసుతవులతో, ఆటబొమమాలతో, దేన్తోపడతే దాన్తో  చిననె చిననె  
పరియోగాలు చెయయేటంలోనే ఆనందం ఉంద్.    

పరిశ్నెలు వేయటం, పరియోగాలు చేయటం, పరశీల్ంచటం- ఇదే విజ్ఞాన శాసతరం సారాంశ్ం!" అన్ 
రాసి ఉంటుంద్ దీన్ అటటీమీద.

పేరు ఇటాల ఉంద్ కదా అన్ ఇదేదో మాయేజిక్  పుసతకం అనుకునేరు! కానేకాదు.  పద్ రూపాయల ఈ 
చిటిటీ పుసతకంలో ర్ండో త్రగత్ పిలలల సనైుసు పుసతకపు సారాంశ్ం ఇమిడ  ఉననెద్.  రాత్ురిలు-పగళ్ళుళ 
ఏరపడటం దగగరనెంచి, చెటుల ఆహారం త్యారు చేసుకోవటం న్ంచి, మనం బ్రత్కేందుకు కావలసిన 
పదారాథాల వరకూ చాల్ మౌల్కమెైన   అంశాలను ఆరేడు సంవత్సురాల పిలలలకు పరచయం చేసుతందీ 
చిటిటీ పుసతకం. దీన్లో ఉననె గీత్ల బొమమాల్నె ఇషటీపడన్ పిలలలే కాదు, పదదలూ ఉండరన్ మా నమమాకం. 

మీరు చూసి చెపపండ!

విజ్ఞానశాసతరంతో విన్దాలు
మన్రి లీఫ
మంచిపుసతకం-జనవిజ్ఞాన వేద్క పరిచురణ (2004)

పరిత్ులకు: మంచిపుసతకం-9490746614



ఏ కీ క ర ణ ం  !   
అనగా అనగా ఒక ఊరు. 
ఆ ఊళ్ళో అందరూ క  భాష  మాట్లాడతారు.  ప్రకక ఊళ్ళోఅందరూ చ  భాష మాట్లాడతారు. 
కొందరు తెలివైన వాళ్ళుళో క  భాషా మాట్లాడే వాళ్ళుళో; చ  భాష కూడా మాట్లాడేవాళ్ళుళో. వాళ్ళలాని అందరూ గౌరవించేవాళ్ళుళో. 
ఆ ఊరి ప్రకకన ఇంకోఊరుండేద.  ఆ ఊళ్ళోఅందరూ ట  భాష మాట్లాడేవాళ్ళుళో. 
కొందరు  తెలివైనవాళ్ళుళో  క  భాషా  మాట్లాడే  వాళ్ళుళో;  చ  భాషా  మాట్లాడేవాళ్ళుళో;  ట  భాష  కూడా   మాట్లాడేవాళ్ళుళో.  వాళ్ళలాని 
అందరూ ఇంకా చాలా గౌరవించేవాళ్ళుళో. 
ఇట్లా ఒకదాని ప్రకకన ఒకట, వేరు వేరు భాషలు- క  నుండి  ఱ  వరకూ- మాట్లాడుకుంటూ ఒక ప్ధ్నాలుగు ఊళ్ళుళో ఉండేవి. 

ప్ధ్నాలుగు భాషలూ వచ్చిన వాళ్ళళోకి అందరికంటే ఎకుకవ గౌరవం దొరికేద. 

అయితే అవన్నానేరుచికునేసరికి వాళ్ళుళో పాప్ం, ముసలివాళ్ళుళో అయిపోయేవాళ్ళుళో! 
వాళ్ళలాంత తెలివైనవాళ్ళుళో కావాలని ప్ధ్నాలుగు ఊళ్ళళో జనాలూ వాళ్ళళో పిలలాలినా పోరటం మొదలు పెట్టారు.  ఎంత  వేగంగా చదవినా, 

మొతతం  ప్ధ్నాలుగు భాషలూ వచేచిసరికి ముసలివాళ్ళుళో అయిపోతారు కదా?! అందుకని ఆ  ప్ని ఎవవరికీ ఇషటాం లేకపోయింద. 

చ్వరికి ఈ ప్ధ్నాలుగు ఊళ్ళళోకీ అవతల ఉననావాడికెవరికో ఒక ఐడియా వచ్చింద: 

వాడొక  ఇ  భాషని కనుకొకని, దానినా  ప్రచారం చేశాడు: "ఇ  భాష చాలా సులభం. అద  క  భాష వాళ్ళలాకీసరిపోతుంద, ఱ  భాష 
వాళ్ళళోకీ సరిపోతుంద.  ఎవరికి వాళ్ళుళో, వాళ్ళలా భాషతోపాటు ఇ  భాష నేరుచికుంటే సరి! ”

అందరికీ   ఆ  ప్దధతి  నచ్చింద.  దాంతో  ఏ  ఊరివాళ్ళుళో  ఆ  ఊళ్ళో  కూర్చిని,  వాళ్ళలా  భాష,  దాంతోపాటు  ఇ  భాష  నేరుచికోవటం 
మొదలుపెట్టారు. 
కొనానాళ్ళలాకు ప్ధ్నాలుగు భాషలూ వచ్చినవాళ్ళళోంతా చచ్చిపోయారు.  మెలలాగా  13 భాషలు వచ్చిన వాళ్ళూళో పోయారు.  12 

భాషల వాళ్ళూళో పోయారు.  అట్లా చ్వరికి రెండు భాషల వాళ్ళో మిగిలారు  అంతట్ .  
కొంత కాలం గడిచ్న తర్వత కొందరు తెలివైన వాళ్ళుళో అనుకునానారు- "రెండు రెండు భాషలు నేరుచికోవటం కషటాంగా ఉంద, 

ఒకక ఇ  భాష ఉంటే చాలు గదా" అని! 

ఆ విధంగా కొనేనాళ్ళళో తర్వత ప్ధ్నాలుగు భాషలూ చచ్చిపోయాయి; ఒకక ఇ  భాషే మిగిలింద!! 

ప్ధ్నాలుగు  ఊళ్ళళోకీ  అవతల  బంగళా  కటుటాకొని  కూరుచిని  అందరికీ  తన  భాషను  నేరిపిసుతననా  ఇ  భాష  వాడు  అప్పిడు 
నవ్వకునానాడు, వీళ్ళలాందరిన్ చూస. 

మీకు తెలుస  ,   ఇలా ప్రప్ంచం మొతతం మీద ఈ సరికి    2000      కి  పైెగా భాషలు  చచ్చిపోయాయట  ,   నిజంగా  !!  
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